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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة التاسعة واألربعون
 96-11سبوز/يوليو 9111

اآلراء
البالغ رقم 8002/71
مقدم من:

ماريا دي لورديس دا سيلفا بيمنتـ ،يبثلهـا مركـ اغبقـوق ااقبابيـ مكتـ
الدعوة غبقوق اانسان

الضحي اؼب عوم :

ألني دا سيلفا بيمنت ،تيكسريا (متوفاة)

الد ل الطرف:

الربازي،

تاريخ البالغ:

 01تشرين الثاين/نوفمرب ( 9114الرسال األ ىل)

اعتم ــدت اللان ـ ـ اؼبقني ـ ـ بالقض ــا عل ـ ـ التميي ـ ـ ــد اؼب ـ ـرأة  92سبوز/يولي ــو 9111
النص اؼبرفق باعتباره آرا اللانـ دبوبـ الفقـرة  0مـن اؼبـادة  4مـن الرب توكـول اتيتيـاري ذلـ
فيما ىبتص بالبالغ رقم .9115/14
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المرفق

آراء اللجن ـ ـة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد الم ـرأة بموج ـ أ كــا
الفقــرة  9مــا المــا ة  1مــا البروتولــول اارتيــاري اتفاقيــة القضــاء علــى
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(الدورة التاسعة واألربعون)
البالغ رقم *8002/71
مقدم من:

ماريـ ــا دي لـ ــورديس دا سـ ــيلفا بيمنتـ ــ( ،الـ ــر تتصـ ــرف بصـ ــفتها الش صـ ــي
بالنياب ـ ع ــن أف ـراد أس ــر ا) يبثله ــا مرك ـ اغبق ــوق ااقبابي ـ مكت ـ ال ــدعوة
غبقوق اانسان

الضحي اؼب عوم  :ألني دا سيلفا بيمنت ،تيكسريا (متوفاة)
الد ل الطرف:

الربازي،

تاريخ البالغ:

 01تشرين الثاين/نوفمرب ( 9114الرسال األ ىل)

إن اللان اؼبقنيـ بالقضـا علـ التمييـ

القضا عل صبيع أشكال التميي

الر ابتمقت

د اؼبرأة

ـد اؼبـرأة اؼبنشـةة دبوبـ اؼبـادة  14مـن اتفاقيـ

 92سبوز/يوليو 9111

تقتمد ما يلي:

اآلراء الصا رة بموج الفقرة  9ما الما ة  1ما البروتولول اارتياري
 - 1مقدمـ ـ ال ــبالغ اؼبـ ـرؤرخ  01تشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  9114ماري ــا دي ل ــورديس دا س ــيلفا
* شارك نظر ىذا البالغ أعضا اللان التاليـ أظبـاؤىم :السـيدة أيسـ فريـد أكـار السـيدة نيكـول أملـني
الســيدة مايــاليس أر شــا د ميــنفس الســيدة فيوليــت تسيســيفا أ ري الســيدة بــاربرا إفلــني بيلــي الســيدة
أ ليندا بارير  -بوباديا السيدة مرمي بلميهوب  -زرداين السيد نيكالس بر ن السـيدة ناللـ ؿبمـد بـابر
السيدة ر ث ىالربين  -كداري السيدة يوكو ىاياشي السـيدة عصـمت باىـان السـيدة سـوليداد موريـو
د ت فيفــا الســيدة فيوليتــا نوبــا ر الســيدة بـراميال بــاتن الســيدة ماريــا ىيلــني لــوبيس د بيســس بــريس
الســيدة فيكتوريــا بوبســكو الســيدة زىــرة راســخ الســيدة باتريســيا شــولت الســيدة د برافكــا ســيمونوفيتش
تشـ ك عضـو اللانـ سـيلفيا بيمنتـ،
السيدة ز شياكيا  .فقا للمادة  31من النظام الدايلي للانـ
نظر ىذا البالغ.
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بيمنتـ ،الـدة ألــني دا سـيلفا بيمنتـ ،تيكسـريا (اؼبتوفـاة) الـر تتصــرف بصـفتها الش صـي بالنيابـ
()1
ع ــن أف ـ ـراد أس ــرة اؼبتوفـ ــاة .يب ــثلهم مرك ـ ـ اغبقـ ــوق ااقبابي ـ ـ مكت ـ ـ ال ــدعوة غبقـ ــوق اانسـ ــان
ي عمـون أن ألــني دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكسـريا ىــي ــحي انتهــاك مــن قبــ ،الد لـ الطــرف غبقهــا
اغبيــاة الصــح دبوب ـ اؼبــادتني  19 9مــن اتفاقي ـ القضــا عل ـ صبيــع أشــكال التميي ـ ــد
اؼب ـ ـ ـرأة .بالنسـ ـ ــب للد ل ـ ـ ـ الطـ ـ ــرف ديلـ ـ ــت اتتفاقي ـ ـ ـ حي ـ ـ ـ النفـ ـ ــاذ  9آذار/مـ ـ ــارس 1651
الرب توكول اتيتياري  95أيلول/سبتمرب .9119
الوقائع لما قدمتها مقدمة البالغ
 1-9ل ـ ــدت أل ـ ــني دا س ـ ــيلفا بيمنت ـ ــ ،تيكسـ ـ ـريا ىـ ـ ـي مواطنـ ـ ـ برازيليـ ـ ـ م ـ ــن أي ـ ــ ،أفريق ـ ــي
 96أيلول/س ــبتمرب  .1641مت ب ـ ـ م ــن أدري ــانو تيكسـ ـريا دا كونسيس ــا ؽب ــا ابن ـ ـ أل ــيس
دا سيلفا بيمنت ،تيكسريا لدت  9تشرين الثاين/نوفمرب .1664
 11تشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  9119توبه ــت الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكسـ ـريا إىل
9-9
اؼبرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ”( “Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória de Belford Roxoاؼبرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الص ــحي) ى ــي تق ــاين م ــن يثي ــان ش ــديد آتم ال ــبطن .كان ــت آن ــذاك ش ــهرىا الس ــادس
مــن اغبمــ .،يــهل ؽبــا طبيـ األمـراا النســالي التوليــد اؼبقــاج أد يـ مضــادة للفثيــان فيتــامني
 B12د ا ؿبلي ـا تلتهابــات اؼبهبــ ،حــدد موعــدا اب ـرا ايتبــارات ر تيني ـ لل ـدم البــول 10
تش ـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  9119كـ ــءبرا ق ــالي أرس ــلت السـ ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكس ـ ـريا إىل
البيت .قالت إهنا بدأت تتنا ل األد ي الر يفت ؽبا عل الفور.
الفـ ـ ـ ـ ة ب ـ ـ ــني  10 11تشـ ـ ـ ـرين الث ـ ـ ــاين/نوفمرب  9119س ـ ـ ــا ت حالـ ـ ـ ـ الس ـ ـ ــيدة
0-9
دا س ـ ــيلفا بيمنت ـ ــ ،تيكسـ ـ ـريا كثـ ـ ـريا  10تشـ ـ ـرين الث ـ ــاين/نوفمرب  9119توبه ـ ــت إىل اؼبركـ ـ ـ
الصــحي برفق ـ الــد ا ؼبقرف ـ مــا إذا كــان بءمكــان طبي ـ التوليــد األم ـراا النســالي مقاينتهــا قبــ،
ظهـور نتـال ربليـ ،الـدم البـول .قـام طبيـ النسـا التوليـد بفحصـها قبلهـا اؼبركـ السـاع
 5/92يباحا.
 1-9قام طبي آير بفحص السـيدة دا سـيلفا بيمنتـ ،تيكسـريا بنـاح الـوتدة يـتمكن
مــن ربديــد نبضــات اعبنــني .الســاع  11/11يــباحا أكــدت اؼبوبــات فــوق الصــوتي ىــذا
األمر.
_________________

( )1تلقــت اللانـ أيضــا مــوب ات قــدمها أيــدقا امكمـ مــن عبنـ أمريكــا الالتينيـ منطقـ البحــر الكــاريي للــدفا
عــن حقــوق اؼب ـرأة عبن ـ اغبقــوقيني الد لي ـ منظم ـ القفــو الد لي ـ تضــمنت مقلومــات عام ـ تتقلــق بــاغبق
الصح فيات األمهات أثنا النفاس الربازي ،بهت اتنتباه إىل اتلت امات الد لي للد ل.
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 2-9أبل ـ
د ا للتح ـري
الثانيـ مســا .
الذي كان يبل

األطبــا اؼبرك ـ الصــحي الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا أهنــا حباب ـ إىل تنــا ل
عل ـ تدة اعبن ــني اؼبي ــت ب ــدأت عملي ـ الطل ــق اتي ــطناعي ح ـواي الس ــاع
الســاع  4/22مســا لــدت السـيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكسـريا اعبنــني اؼبيــت
من القمر  94أسبوعا .أيبحت مشوش فور ذل .

 11تش ـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  9119بق ــد قراب ـ ـ  11س ــاع م ــن ال ــوتدة يض ــقت
3-9
الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكس ـريا إىل براح ـ كش ــة ازال ـ أب ـ ا م ــن اؼبش ــيم اغبب ــ ،الس ــري
ــفة الــدم توىــان
اســتمرت حالتهــا التــدىور بقــدىا (ن يــهل حــاد تقيــرؤ دم البفــاا
ــقهل بــدين شــديد عــدم القــدرة علـ ىضــم الطقــام) .تقــم الــد ا ز بهــا
لفـ ات طويلـ
ب يــارة اؼبركـ الصــحي ذلـ اليــوم ألهنمـا اعتمــدا علـ تةكيــدات باؽبــاتهل بـةن الســيدة دا ســيلفا
بيمنت ،تيكسريا حال بيدة.
 4-9تقـ ـ ــول مقدم ـ ـ ـ الـ ـ ــبالغ أنـ ـ ــو  12تش ـ ـ ـرين الثـ ـ ــاين/نوفمرب  9119انتابـ ـ ــت السـ ـ ــيدة
دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا حال ـ توىــان شــديدة ظــ ،ــفة دمهــا من فضــا اســتمرت تتقيــة
ازداد تنفســها يــقوب كانــت ت ت ـ ال تنـ ف .أبــر القــاملون اؼبرك ـ الصــحي ثقب ـا الــبطن
لكــنهم يقثــر ا عل ـ دم .أعطيــت الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا أ كســاني Cimetidina
 Decadron Mannitolمضـ ــادات حيوي ـ ـ  .أ ـ ـ األطبـ ــا ألمهـ ــا أن األع ـ ـراا الـ ــر تنتا ـ ــا
تلـ ـ اؼبرحلـ ـ
تتف ــق م ــع أعـ ـراا امـ ـرأة تتل ــق رعايـ ـ قب ــ ،ال ــوتدة أهن ــا ربت ــاج إىل نق ــ ،دم
اتص ــلت بـ ـ ج الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكسـ ـريا ال ــذي توب ــو إىل اؼبركـ ـ الص ــحي .الس ــاع
 1/01ظه ـ ـ ـرا سـ ـ ــةل الق ـ ــاملون اؼبستشـ ـ ــف ال ـ ــدة السـ ـ ــيدة دا س ـ ــيلفا بيمنتـ ـ ــ ،تيكس ـ ـ ـريا عـ ـ ــن
الساالت الطبي قب ،الوتدة ألهنم هبد ا أيا منها اؼبرك الصحي.
 5-9اتص ،األطبا اؼبرك الصحي باؼبستشـفيات القامـ اػبايـ ذات اؼبرافـق اؼبمتـازة لنقـ،
الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكسـ ـريا .ك ــان يت ــوفر مستش ــف البلديـ ـ بـ ـريال دي نوف ــا إيفواك ــو
مكــان احــد فقــة لكنـو رفـ اســت دام ســيارة ااســقاف الوحيــدة لديــو لنقلهــا تلـ الســاع .
تــتمكن الــد ا ز بهــا مــن تــةمني ســيارة إســقاف ياي ـ انتظــرت الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ،
تيكس ـ ـريا ىـ ــي حال ـ ـ حرب ـ ـ ؼبـ ــدة شبـ ــاين سـ ــاعات بـ ــدت عليهـ ــا أع ـ ـراا ييبوب ـ ـ س ـ ـريري
الساعتني األيريتني إىل أن يتم نقلها بسيارة إسقاف إىل اؼبستشف .
 6-9عنــدما يــلت الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا إىل اؼبستشــف مــع طبيبــني ز بهــا
الســاع  6/12مســا  12تش ـرين الثــاين/نوفمرب  .9119كانــت حرار ــا من فض ـ مصــاب
ـفة
بضيق تـنفس حـاد قـدمت يـورة سـريري توافـق حـد ث زبثـر دم دايـ ،األ عيـ  .البفـ
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دمهــا إىل الصــفر مت ات ــطرار انقاشــها .مت
يرف الطوارئ بسب عدم توفر سرير.

ــقها

اؼبستشــف

مكــان مرؤقــت

مــدي،

 11-9هبل ـ اؼبشــرفون الطبي ـون ســاال ا الطبي ـ إىل اؼبستشــف  .بــ ،قــدموا للطبي ـ اؼبقــاج
ر اي شفوي بي ة عن األعراا الر انتابتها.
 13 11-9تش ـرين الثــاين/نوفمرب  9119قامــت الــدة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا
ب يار ا .كانت شاحب كان علـ فمهـا مالبسـها آثـار دم .أرسـ ،القـاملون اؼبستشـف الـدة
الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكسـ ـريا إىل اؼبركـ ـ الص ــحي تسـ ـ داد الس ــاالت الطبيـ ـ  .اؼبركـ ـ
سئلت عن سب ريبتها اغبصول عل الساالت بقلوىا تنتظر.
 19-9توفي ـ ـت الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكس ـ ـريا الس ــاع الس ــابق مس ــا  13تش ـ ـرين
الثــاين/نوفمرب  .9119كشــهل التشـري أن الســب الرظبــي للوفــاة ىــو ن يــهل اعبهــاز اؽبضــمي.
استنادا إىل األطبا قبم ذل عن تدة اعبنني ميتا.
 10-9بنــا عل ـ طل ـ مــن اؼبستشــف ذىبــت الــدة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا مــرة
أيــر إىل اؼبرك ـ الصــحي  14تش ـرين الثــاين/نوفمرب  9119تس ـ با الوثــالق الطبي ـ اؼبتقلق ـ
بابنتها .أيربىا األطبا اؼبرك الصحي أن اعبنـني كـان ميتـا الـرحم منـذ عـدة أيـام أن ذلـ
سب الوفاة.
 11 11-9ش ــبا /فرباير  9110يب ــني مل ــهل القض ــي أن م ــن ق ــدم ال ــدعو ــد نظـ ــام
الرعايـ الصــحي للحصــول علـ تقويضــات مادي ـ مقنويـ ىــو إمــا الســيدة الــدة دا ســيلفا بيمنتــ،
تيكسريا( )2أ ز بها.
الشكوى
 1-0تــدفع مقدم ـ الــبالغ ب ـةن اؼبــادة  9مــن اتفاقي ـ القضــا عل ـ صبيــع أشــكال التميي ـ ــد
اؼب ـرأة تتطل ـ ازبــاذ إب ـرا ات فوري ـ ؼبقاعب ـ التميي ـ ــد اؼب ـرأة عل ـ النح ـو امــدد اؼبــادة  1مــن
تل ـ اتتفاقي ـ عن ــدما ي ــتم انته ــاك ح ــق اؼب ـرأة اغبي ــاة بق ــدم ال ــتمكن م ــن ت ــةمني س ــالمتها أثن ــا
اغبم ،الوتدة.
 9-0كما تدفع مقدمـ الـبالغ بـةن اؼبـادة ( 9ج) مـن اتتفاقيـ ت تطلـ مـن الـد ل األطـراف
أن تض ــمن الق ــانون ت ــدابري ؼبكافحـ ـ التمييـ ـ فق ــة ب ــ ،تض ــمن ك ــذل التنفي ــذ القمل ــي ؽب ــذه
_________________

( )2يضم ملهل القضي مقلومـات متضـارب عـن الشـ ص الـذي رفـع الـدعو اؼبدنيـ
إذ يرد بق األماكن الدة اؼبتوفاة يرد أماكن أير ال ج.
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الت ــدابري إعم ــال اغبق ــوق م ــن د ن ت ــةيري .أك ــدت اللان ـ أن ـو عل ـ ال ــد ل األط ـراف كفال ـ أن
سبتثــ ،التشـريقات اابـرا ات التنفيذيـ السياســات لاللتـ ام بــاح ام ضبايـ إعمــال حــق اؼبـرأة
ع نظـام يضـمن اابـرا ات القضـالي الفقالـ أن عـدم القيـام بـذل يشـك،
الرعاي الصحي
انتهاكــا للمــادة  19مــن اتتفاقيـ  .عــال ة علـ ذلـ فقــد تحظــت اللانـ ــر رة إيــال اىتمــام
يــال لتلبي ـ اتحتيابــات الصــحي حقــوق النســا الــالي ينتمــني إىل الفئــات الضــقيف امر مـ
أن اب ـ القض ــا عل ـ التميي ـ اغبص ــول عل ـ الرعاي ـ الص ــحي يش ــم ،مس ــرؤ لي األي ــذ
اتعتب ــار الطريقـ ـ ال ــر رب ــدد فيه ــا القوام ــ ،اعتمقيـ ـ ال ــر يبك ــن أن تتب ــاين ب ــني النس ــا ربدي ــد
حالتهن الصحي .
 0-0تقــول مقدمـ الــبالغ إن اتلت امــات اؼبتقلقـ بالرعايـ الصــحي دبوبـ اؼبــادتني 19 9
م ــن اتتفاقيـ ـ ى ــي الت ام ــات ذات مفق ــول ف ــوري ألن اغب ــق اغبي ــاة ع ــدم التمييـ ـ نب ــا اببـ ـا
التنفيـذ فــورا تتطلـ ازبــاذ إبـرا ات حكوميـ عابلـ مـن أبــ ،اتنتهاكـات .بااشــارة إىل القهــد
الــد ي اػبــال بــاغبقوق اتقتصــادي اتبتماعي ـ الثقافي ـ بادلــت مقدم ـ الــبالغ أن الت امــات
”الض ــمان“ ى ــي األكث ــر إغباح ــا م ــن حي ــا طبيقته ــا ت زبض ــع لتةىي ــ ،ااحق ــاق الت ــدرهبي
خبالف اتلت امات ”بااقرار“.
 1-0ت ّدعي مقدم الـبالغ أن الربازيـ ،تكفـ ،إمكانيـ اغبصـول علـ عـالج طـي بيـد أثنـا
ال ـ ــوتدة تك ـ ــون ب ـ ــذل ق ـ ــد انتهك ـ ــت اببا ـ ــا اؼبنص ـ ــول عليه ـ ــا اؼب ـ ــادتني  19 9م ـ ــن
اتتفاقي ( .)3ؼبا كـان السـب الرليسـي لوفيـات النسـا اغبوامـ ،يقـود إىل التـةيري الـذي يبكـن ذبنبـو
ّ
اغبصــول عل ـ الرعاي ـ اؼبناســب غبــاتت اغبمــ ،اؼبققــدة حــاتت الط ـوارئ  -كمــا ىــو حــال
السيدة دا سيلفا بيمنت ،تيكسـريا  -فـءن اغبصـول علـ اؼبسـاعدة اؼبـاىرة أثنـا اغبمـ ،دبـا ذلـ
اؼبســاعدة الــر تقــدم للــوتدة حــاتت الط ـوارئ تشــك ،عنصـرا حيويــا اغبيلولـ د ن حــد ث
فيات نفاسي .
 2-0دبـا أن طبيبــا ـبتصـا بالتوليــد أمـراا النســا قـد عــاج السـيدة دا ســيلفا بيمنتـ ،تيكسـريا
فءهنا تكون قد تلقت ظاىريا رعاي يـحي ؿب فـ كانـت الرعايـ السـيئ الـر تلقتهـا عـامال حاظبـا
فا ـا .فقــد كــان عل ـ مقــدم الرعاي ـ الصــحي اؼب تص ـ أن ينبــو إىل أهنــا كانــت تشــتكي مــن
يثيــان شــديد آتم الــبطن ىــي شــهرىا الســادس مــن اغبمــ ،فبــا يــدل علـ بــود مشــكل
يطرية كـان يتقـني طلـ عـالج مناسـ  .لـو كـان قـد أبـري ايتبـار علـ الـدم البـول اليـوم
_________________

( )3ىــذا الصــدد يشــار إىل التويــي القام ـ رقــم  ) 1666( 91للان ـ اؼبقني ـ بالقضــا عل ـ التميي ـ ــد اؼب ـرأة
بش ــةن اؼب ــادة  19م ــن اتتفاقيـ ـ (اؼبـ ـرأة الص ــح ) التقلي ــق الق ــام رق ــم  )9111( 11للانـ ـ اؼبقنيـ ـ ب ــاغبقوق
اتقتصادي اتبتماعي الثقافي اغبق التمتع بةعل مستو يحي فبكن (اؼبادة .)19
6
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نفســو تكتشــهل أن اعبنــني ميــت أنــو هب ـ إب ـرا طلــق ايــطناعي عل ـ الفــور األمــر الــذي
وبول د ن تدىور حال السيدة دا سيلفا بيمنت ،تيكسريا.
 3-0تدعي مقدم البالغ أنو كان هبـ إبـرا عمليـ براحيـ فوريـ للسـيدة دا سـيلفا بيمنتـ،
تيكسـريا بقــد ربـري ضبلهــا ازالـ اغببــ ،الســري اؼبشــيم الــر يــتم إزالتهــا سبامــا يــالل عملي ـ
الــوتدة كمــا وبــدث عــادة األمــر الــذي قــد يكــون قــد ســب ؽبــا الن يــهل اؼبضــاعفات أد إىل
فا ـ ــا هناي ـ ـ األمـ ــر .تـ ــذكر أنـ ــو كـ ــان ينبفـ ــي نقلهـ ــا إىل مرفـ ــق أفضـ ــ ،ذبهي ـ ـ ا اب ـ ـرا القملي ـ ـ
اعبراحي ـ مــع أن القملي ـ سبــت اســتااب غبالتهــا يــري الطبيقي ـ  .بــدت مــن ذل ـ أبريــت القملي ـ
اعبراحي ـ للمريض ـ اؼبرك ـ الصــحي يــباح اليــوم التــاي مــن الــوتدة .يفــاد أن ام ـا تت الــر
بــرت لنقلهــا إىل اؼبستشــف تبــدأ إت بقــد مضــي يــوم كامــ ،عل ـ بداي ـ إيــابتها بن يــهل حــاد.
تكن عملي نقلها الر يذكر أهنا اسـتفرقت أكثـر مـن شبـاين سـاعات فقالـ مسـاعد ا علـ
اغبص ــول علـ ـ ي ــدمات الرعايـ ـ اؼب ــاىرة تهن ــا تترك ــت م ــن د ن رعايـ ـ إىل دربـ ـ كب ــرية مك ــان
مرؤقــت ــو اؼبستشــف ؼبــدة  91ســاع حــت ماتــت .إن عــدم الــتمكن مــن إحالتهــا بفقاليـ
الوق ــت اؼبناس ـ م ــا ى ــو إت مث ــال آي ــر علـ ـ الرعاي ـ ي ــري الكف ــرؤة ال ــر تلقته ــا الس ــيدة دا س ــيلفا
بيمنت ،تيكسريا.
 4-0تصر مقدم البالغ عل أن عـدم اغبصـول علـ الرعايـ الطبيـ اعبيـدة أثنـا الـوتدة يـ ّدل
عل بود مشاك ،منهايـ باألسـلوب الـذي تـدار فيـو اؼبـوارد البشـري النظـام الصـحي الربازيلـي
بشك ،عام .ت ّدعي أن توفري يدمات الرعايـ اؼبـاىرة أثنـا اغبمـ ،يقتمـد كثـريا علـ نظـام يـحي
فق ــال( )4أن ذلـ ـ يتطلـ ـ ب ــود ع ــدد ك ــاف م ــن الق ــابالت اؼب ــاىرات األم ــاكن ال ــر ت ــدعو
اغباب ـ ـ إل ــيهن دف ــع مرتب ــات مر ــي ت ــوفري ف ــرل التق ــدم ال ــوظيفي ؽب ــن آلي ــات ااش ـ ـراف
الداعم ـ ؛ أدا آليــات لتحســني اعبــودة نظــام نقــ ،إحال ـ بيــد لضــمان اغبصــول عل ـ رعاي ـ
الوقـ ــت اؼبناس ـ ـ ياي ـ ـ حـ ــاتت الط ـ ـوارئ .تكشـ ــهل الدراسـ ــات الـ ــر
رفيق ـ ـ اؼبسـ ــتو
أبر ــا كــاتت األمــم اؼبتحــدة أن لــد النظــام الصــحي الــوطرب الربازيــ ،نقــا ــقهل كبــرية
صبيــع ىــذه اعــاتت .يقــال إن اؼبشــاك ،اؼبتقلق ـ بوبــود نقــص اؼبــوظفني اؼبــرؤىلني تــةىيال بيــدا
الــر تشــم ،اتلبفــاا اتحتيابــات مــن اؼبــوظفني تـ داد علـ اؼبســتو املــي كمــا ىــو اغبــال
كـ ـ ـ الص ـ ــحي Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória de Belford
مراكـ ـ ـ ي ـ ــحي مث ـ ــ ،اؼبر
 Roxoفبا ىي عل مستويات الوتيات أ الفيدرالي .
_________________

( )4انظــر ”بقــ ،اغبمــ ،أكثــر أمانــا :الــد ر اؽبــام للممر ــني اؼبهــرة“ :بيــان مش ـ ك قدمتــو منظم ـ الصــح القاؼبي ـ
اترباد الد ي للقابالت اترباد الد ي لط النسا التوليد (.)9111
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 5-0ت ــذكر مقدم ـ ـ ال ــبالغ أن الربازي ــ ،ت ــتمكن م ــن كفال ـ ـ اغبص ــول عل ـ ـ رعاي ـ ـ التولي ــد
حــاتت الطـوارئ الوقــت اؼبناسـ انتهاكـا للمــادتني  19 9مــن اتتفاقيـ  .ىنــاك مــا ت
يقـ ،عــن ثالثـ مرؤشـرات تتقلــق بءمكانيـ الويــول إىل الرعايـ التوليديـ اعبيــدة حــاتت الطـوارئ
ذات األنبيـ ـ إذا م ــا اعتربن ــا بقـ ـ اايفاق ــات ى ــذه القض ــي الفش ــ ،اؼبنها ــي م ــن بانـ ـ
الد ل ـ الطــرف اغبيلول ـ د ن حــد ث فيــات نفاســي يبكــن ذبنبهــا .تــرد اؼبرؤش ـرات الــر تشــري
إليها مقدم البالغ اؼببـادئ التوبيهيـ لريـد مـد تـوافر يـدمات التوليـد اسـت دامها (تشـرين
األ ل/أكت ــوبر  )1664ؼبنظم ـ ـ األمـ ــم اؼبتحـ ــدة لرعاي ـ ـ الطفول ـ ـ (اليونيسـ ــيهل) منظم ـ ـ الصـ ــح
القاؼبي يند ق األمم اؼبتحدة للسكان:
(أ) التوزيــع اعبف ـرا القــادل ؼبرافــق رعاي ـ التوليــد حــاتت الط ـوارئ (أربق ـ مرافــق
أساســي للتوليــد حــاتت الط ـوارئ مرفــق رعاي ـ توليــد شــام ،حــاتت الط ـوارئ لكــ111 ،
 211ش ص من السكان)؛
(ب) تلبي حابات النسـا لرعايـ الـوتدة حـاتت الطـوارئ (كحـد أد ،هبـ أن
ربص ،مقظم النسا الالي وبتان إىل رعاي التوليد حاتت الطوارئ عليها)؛
(ج) نس ــب النس ــا ال ــالي يق ــانني م ــن مض ــاعفات ال ــوتدة ال ــالي ي ــتم إدي ــاؽبن إىل
مشف تتوفر فيـو يـدمات الرعايـ التوليديـ حـاتت الطـوارئ يبـن (هبـ أتّ تتاـا ز احـد
اؼبال ).
ت ــدفع مقدمـ ـ ال ــبالغ بـ ـةن النتياـ ـ الس ــلبي ألي فئـ ـ م ــن الفئ ــات ال ــثالث تش ــري إىل أن
الد ل ت سبتث ،تلت اما ا توفري رعاي األموم .
 6-0ت ـ ّدعي مقدم ـ الــبالغ أن قــالع ىــذه القضــي البيانــات اؼبســتمدة مــن الدراســات حــول
الوفيات النفاسـي الربازيـ ،تظهـر عـدم اتمتثـال لاللت امـات اؼبتقلقـ بتـوفري رعايـ األمومـ  .تشـري
األدل ـ إىل أن مرافــق رعاي ـ التوليــد حــاتت الط ـوارئ ليســت موزع ـ توزيق ـا عــادت مــن الناحي ـ
اعبفرافيـ (اؼبرؤشـر رقـم  )1أن لـد النسـا مســتويات مقبولـ أعلـ مـن اتحتيابـات الـر ت يــتم
تلبيتهــا (اؼبرؤشــر رقــم  )9أن الوفيــات الناصب ـ عــن الــوتدة اؼبرافــق ربــدث دبقــدتت أعل ـ مــن
مقبولـ ـ (اؼبرؤش ــر رق ــم  )0فب ــا ي ــدل علـ ـ فش ــ ،الد لـ ـ الط ــرف كفالـ ـ اغبص ــول علـ ـ الرعايـ ـ
التوليديـ ـ اعبي ــدة ح ــاتت الطـ ـوارئ ف ــق الت اما ــا ب ــاغبق الص ــح دبوبـ ـ اؼب ــادة  19م ــن
اتتفاقي .
 11-0بسب التوزيع يري اؼبتسـا ي ؼبسـتو اؼبرافـق الصـحي األعلـ ب ليـا ابهـت السـيدة دا
ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا ربــديات يطــرية القــدرة عل ـ الويــول إىل اؼبستشــف يــالل الف ـ ة الــر
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كانـت فيهـا أمــس اغبابـ إىل الرعايـ الفوريـ حالـ الطـوارئ؛ كــان اؼبستشـف
قبــ ،مقاعبتهــا يقــع بلدي ـ ؾبــا رة تبقــد قراب ـ ســاعتني .ؼبــا كــان أقــرب مستشــف
فـ ة ســفر تســا ي الوقــت الــذي ربتــاج إليــو امـرأة متوســط حالتهــا لكــي تقــيش
إمكانيـ ـ مققولـ ـ للوي ــول إىل ي ــدمات الطـ ـوارئ الالزمـ ـ  .ىن ــاك ع ــدم مس ــا اة
الرعاي الصحي بني الوتيات.

الوحيـد الــذي
متــاح يتطل ـ
تكــن لــديها
توزي ــع مراف ــق

 11-0تـ ـ ّدعي مقدمـ ـ ال ــبالغ أن ــو ى ــذه القض ــي ف ــءن ع ــدم ب ــود نظ ــام إحالـ ـ ب ــني اؼبركـ ـ
الصــحي مرافــق ذات مســتو أعل ـ أ فشــلو انقــدام التنســيق بــني الرعايـ أثنــا مــا قبــ ،الــوتدة
ال ــوتدة ت ــرؤير كثـ ـريا ي ــول الض ــحي إىل اػب ــدمات ق ــد تكلفه ــا حيا ــا .ق ــد ت ــوفر مك ــان
مستش ــف اح ــد فق ــة م ــن ب ــني اؼبستش ــفيات ال ــر مت اتتص ــال ــا .تك ــن ىن ــاك س ــيل لنق ــ،
اس ـ ــت دام س ـ ــيارة
الس ـ ــيدة دا س ـ ــيلفا بيمنت ـ ــ ،تيكسـ ـ ـريا إىل ذلـ ـ ـ اؼبستش ـ ــف ألهن ـ ــا تريـ ـ ـ
ااســقاف الوحيــدة اؼبوبــودة لــديها .ت يوبــد لــد اؼبركـ الصــحي ســيل نقــ ،يايـ بــو تقثــر
يرســ ،األطبــا
الــد ا عل ـ ســيارة إســقاف يايـ  .تكــن ىنــاك أسـ ّـرة متاحـ اؼبستشــف
مرك الصح ساال ا الطبي .
 19-0نظرا إىل التارب الـر تقر ـت ؽبـا السـيدة دا سـيلفا بيمنتـ ،تيكسـريا الدراسـات القديـدة
حــول الوفيــات النفاســي الربازيــ ،الــر ربــدد أن الرعاي ـ الصــحي الســيئ عــالج الــوتدات
ح ــاتت الط ـوارئ ى ــي الس ــب الرليس ــي ارتف ــا مق ــدل الوفي ــات النفاس ــي الربازي ــ ،مق ــدل
الوفيــات القديــد مــن اؼبرافــق الــر يبكــن القــول إهنــا أعلـ مــن اؼبســتويات اؼبقبولـ تفيــد مقدم ـ
ال ــبالغ بـ ـةن ع ــدم كف ــا ة مق ــدمي الرعايـ ـ الص ــحي إنب ــاؽبم ع ــدم ال ــتمكن م ــن اغبص ــول علـ ـ
فا ا.
اػبدمات الوقت اؼبناس كانت عوام ،رليسي
 10-0تقـ ــول مقدم ـ ـ الـ ــبالغ إن الد ل ـ ـ الطـ ــرف انتهكـ ــت حقـ ــوق السـ ــيدة دا سـ ــيلفا بيمنتـ ــ،
تيكسـ ـريا دبوبـ ـ اؼب ــادة ( 9ج) م ــن اتتفاقيـ ـ بفش ــلها كفالـ ـ اغبمايـ ـ الفقالـ ـ غبق ــوق اؼبـ ـرأة.
تشــري إىل ابتهــاد اللان ـ الــبالغ ( 9112/2شــهيدة يويكشــو (متوفــاة) ــد النمســا) الــر
أف ــادت اللان ـ فيه ــا ب ــةن قي ــام الد ل ـ الط ــرف بو ــع س ــب ،اتنتص ــاف القانوني ـ يريى ــا ؼبقاعب ـ
القنــهل اؼبن ـ ي هب ـ أن تــدعمها اعبهــات اغبكومي ـ الــر تلت ـ م بالت امــات الد ل ـ الطــرف بــذل
القناي ـ الوابب ـ  .كمــا تشــري مقدم ـ الــبالغ إىل التةكيــد بــةن عبن ـ البلــدان األمريكي ـ عل ـ حقــوق
اانسان بشةن الت امات الد ل لتنظـيم ىياكلهـا اغبكوميـ لكفالـ منـع فبارسـ القنـهل التمييـ ـد
اؼبـرأة التحقيــق فيهــا مقاقبته ـا كــذل حصــول النســا علـ اتنتصــاف .تظهــر قــالع القضــي
ــع نظــام يكفــ ،اابـرا ات القضــالي الفقالـ اغبمايـ
بو ــوح أن الد لـ الطــرف فشــلت
سـ ــياق اتنتهاكـ ــات ؾبـ ــال الصـ ــح ااقبابي ـ ـ  .ترؤكـ ــد أن عـ ــدم التاـ ــا ب مـ ــن بان ـ ـ النظـ ــام
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القضــالي يشــري بو ــوح إىل فشــ ،الد ل ـ الطــرف اؼبنهاــي
الضرر تقدمي تقوي للنسا الالي عوملن بطريق سبيي ي .

إدراك اغباب ـ إىل ازبــاذ تــدابري عبــرب

 11-0فيمـ ــا يتقلـ ــق باسـ ــتنفاد سـ ــب ،اتنتصـ ــاف املي ـ ـ تقـ ــول مقدم ـ ـ الـ ــبالغ إن اللاـ ــو إىل
القضا أمر نبي .فقد رفع ز ج اؼبتوفاة بالنياب عـن نفسـو بالنيابـ عـن ابنتهمـا البالفـ مـن القمـر
طب ــس س ــنوات دع ــو مدني ـ ـ للحص ــول عل ـ ـ تقويض ــات مادي ـ ـ مقنوي ـ ـ  11ش ــبا /فرباير
 9110بقــد ثالثـ أشــهر مــن فا ــا طلـ ” “tutela antecipadaم ـرتني( .)5مت ذباىــ ،الطلـ
األ ل الذي قدمتو أسرة اؼبتوفـاة  11شـبا /فرباير  .9110كمـا رفـ القا ـي الطلـ الثـاين
اؼبق ــدم  13أيلول/سـ ــبتمرب  .9110إت أنـ ــو بق ــد أربـ ــع سـ ــنوات نص ــهل السـ ــن كـ ــان ىنـ ــاك
نشــا قضــالي بشــةن القضــي اؼبدنيـ مــن اؼبــرب أن تســتفرق عــدة ســنوات لكــي تتويــ ،امــاكم
إىل ق ـرار .عل ـ ب ــو التحدي ــد تقق ــد بلس ـ اس ــتما ح ــت ا ن اس ــتفرقت امكم ـ ث ــالث
سنوات  11أشـهر لكـي تق ّـني يبـريا طبيـا مـع أن قواعـد امكمـ تقتضـي بـةن يـتم ذلـ يـالل
 11أيام.
الوقــت اؼبناسـ مــن القضــا أثــر مــدمر علـ
 12-0كــان لقــدم بــود اســتااب ذات مفـ
األس ــرة ت س ــيما عل ـ ابن ـ اؼبتوف ـاة البالف ـ م ــن القم ــر تس ــع س ــنوات (أل ــيس) ال ــر زبل ـ عنه ـا
الــدىا الــر تقــيش ا ن ظــر ف ؿبفوف ـ باؼب ــاطر (عــدم تــوفر يــدمات نفســي ـ ل الســب،
للحصــول علـ الضــر ريات األساســي مثــ ،الفــذا اؼبلــبس مــا إىل ذلـ  ).مــع بــد ا ألمهــا .إن
الت ـ ــةيري ي ـ ــري الق ـ ــادي إي ـ ــدار ق ـ ـرار بش ـ ــةن الطلب ـ ــات للحص ـ ــول عل ـ ـ ”“tutela antecipada
التق ــاعس القض ــي اؼبدني ـ تقـ ـ ز حق ــوق ابنـ ـ الض ــحي تش ــك ،احتم ــال ق ــو ــرر ت يبك ــن
إيالحو.
 13-0ت ـ ـ ّدعي مقدم ـ ـ ال ــبالغ أيض ــا أن الق ـ ـرارات الس ــابق ال ــر ازب ــذ ا اللان ـ ـ ت ـ ـدعم تطبي ــق
اتس ـ ـ ــتثنا لقاع ـ ـ ــدة اس ـ ـ ــتنفاد س ـ ـ ــب ،اتنتص ـ ـ ــاف امليـ ـ ـ ـ  .تـ ـ ـ ـ ّدعي أن النتياـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــر توي ـ ـ ــلت
إليه ـ ــا اللانـ ـ ـ بش ـ ــةن ط ـ ــول فـ ـ ـ ة اابـ ـ ـرا ات القض ـ ــالي قض ـ ــي أ.ت .ـ ــد ىنفاري ـ ــا (ال ـ ــبالغ
 - )9110/9أي أن ح ــاتت القن ــهل اؼبنـ ـ ي ت ربظـ ـ بة لويـ ـ اابـ ـرا ات القض ــالي سباث ــ،
اغبالـ الربازيــ ،حيــا تنطــوي اابـرا ات عل ـ القنــهل ــد اؼبـرأة يــح اؼبـرأة ياي ـ يــح
النسـا مـن الفئــات الضـقيف دبــا ذلـ النسـا الــالي ينتمـني إىل يلفيــات ابتماعيـ اقتصــادي
متدني النسا من أي ،أفريقي اماكم.
_________________

( )5إن  tutela antecipadaى ــي آليـ ـ قض ــالي تطلـ ـ إىل القا ــي اس ــتباق ا ث ــار الوقاليـ ـ لقـ ـرار م ــا .ق ــد تس ــت دم
لتفادي التةيري يري اؼبربر ازباذ قرار قضالي قد يرؤدي إىل أ رار ت يبكن إيالحها أ أ رار يطرية.
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 14-0تصــر مقدم ـ الــبالغ عل ـ أنــو ت يبكــن اعتبــار ال ـدعو اؼبدني ـ ســيل فقال ـ لالنتصــاف
تنتهــاك حقــوق اانســان الــذي اســتتنكر الــبالغ قــوا الفــرا مــن اتنتصــاف الــذي يتمثــ،
اؽبدف منو تلبي احتيابات األسرة بطريق عملي فوري  .يقد التةيري دبثاب إنكار للقدال .
 15-0تصر مقدم البالغ عل أنو تبحـا اؼبسـةل ت هبـري حبثهـا حاليـا
آير من إبرا ات التحقيق أ التسوي الد لي .

إطـار أي إبـرا

مال ظات الدولة الطرف على المقبولية والحيثيات
 1-1أش ــارت الد ل ـ ـ الط ــرف رس ــالتها الوحي ــدة اؼبرؤري ـ ـ  10آب/أيس ــطس  9115إىل
أهنــا تقت ــرب أن اؼبس ــال ،التالي ـ اؼبرتبط ـ بالقض ــي ( :أ) القض ــا عل ـ التميي ـ ــد اؼب ـرأة اغبص ــول
عل ـ اػبــدمات الصــحي ت ســيما اػبــدمات اؼبتصــل باغبمــ ،القمــ،؛ (ب) اتعتمــاد القــانوين
للسياسـ ــات القام ـ ـ التـ ــدابري اؼبلموس ـ ـ األيـ ــر الـ ــر تكفـ ــ ،تـ ــوفري يـ ــدمات الصـ ــح ااقبابي ـ ـ ؛
(ج) مســرؤ لي الد ل ـ الرليســي بشــةن الرعاي ـ الصــحي للم ـرأة؛ (د) الشــر ب ـةن تــوفر اػبــدمات
الصــحي يكفــ ،اؼبوافق ـ اؼبســبق التام ـ اح ـ ام كرام ـ اعبميــع ــمان الس ـري ؛ (ى ــ) أن يراعــي
القاملون ؾبال الرعايـ الصـحي اؼبطالـ النسـالي اؼبقينـ  .أ ـحت الد لـ الطـرف أن اغبـق
الصــح ال ـوارد اؼبــادتني  163 3مــن الدســتور اتربــادي الربازيلــي وبــدد اغب ـق الــذاي لاف ـراد
الـذين زبضـع الد لـ الطـرف دبوببــو إىل اتلت امـات ااهبابيـ الســلبي علـ حــد سـوا  .تو ـ أن
يــدمات الصــح القام ـ مــن يــالل سياســات الصــح القام ـ ىــي بهــاز الد ل ـ اؼبســرؤ ل عــن
ىــذا اغبــق وبــدد بالتفصــي ،د ر الد لـ اتســتباقي الـدفاعي ؾبــال الصــح  .تــذكر كــذل أن
مفهــوم اغبــق الصــح يشــم ،عــدة عنايــر بقــدر مــا تتقــرف الصــح بةهنــا ؾبموع ـ مــن القوامــ،
اتبتماعيـ ـ النفس ــي الس ــالم اعبس ــدي ال ــر ت يبث ــ ،اغب ــق الرعايـ ـ الص ــحي س ــو بانـ ـ
احد منها .كما يربز الفرق بـني اغبـق الصـح اغبـق اؼبسـاعدة الصـحي حيـا يقتصـر ىـذا
األيـري علـ ازبـاذ إبـرا ات طبيـ للكشــهل عـن األمـراا مقاعبتهـا يـرتبة بـاغبق الصــح مــن
حي ــا الق ــدرة علـ ـ ش ــفا األم ـراا أ سبدي ــد متوس ــة القم ــر اؼبتوق ــع .يتطلـ ـ اغب ــق الرعايـ ـ
الصحي أ اؼبساعدة الصحي من حيا التقريهل تنظيم تشفي ،يدمات اؼبساعدة.
 9-1قامـ ــت الد ل ـ ـ الطـ ــرف أيضـ ــا بدراس ـ ـ اغبـ ــق الصـ ــح سـ ــياق دسـ ــتورىا اتربـ ــادي
الكف ــا ات اؼبماثلـ ـ للما ــاتت السياس ــي القط ــا اػب ــال .تق ـ ّـرف اؼب ــادة  163م ــن الدس ــتور
اتربـادي الصــح بةهنـا حــق للاميـع ابـ علـ الد لـ تكفلـو السياســات اؼبسـا اة حصــول
اعبميـع علـ اػبـدمات اابـرا ات الـر ـدف إىل تق يـ الصــح اغبمايـ اؼبقافـاة .يبكـن تنفيــذ
اابرا ات اػبدمات الصحي مباشـرة مـن قبـ ،اغبكومـ أ مـن يـالل أطـراف ثالثـ مـع احتفـا
اغبكومـ بالســلط اغبصـري لتنظيمهــا ااشـراف عليهــا مراقبتهــا .تطبــق الد لـ ىــذه اابـرا ات
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اػبــدمات مــن يــالل شــبك إقليمي ـ ذات ىرمي ـ تتــةلهل مــن نظــام يــحي موحــد .لــذل تشــم،
ااب ـرا ات اػبــدمات الصــحي تقــدمي اؼبســاعدة ؾبــال الصــح أ الرعاي ـ الصــحي فضــال عــن
عدد من الوظالهل األير مث ،اؼبراقب الصحي الر تضم مقا اغبق الصح .
 0-1يــنص دســتور الوتي ــات اتربادي ـ عل ـ أن ـو هب ــوز للقطــا اػب ــال أن يــوفر اؼبس ــاعدة
ؾبـ ــال الصـ ــح فقـ ــة .ىـ ــو يـ ــري ـبـ ــول بتنفيـ ــذ إب ـ ـرا ات الرعاي ـ ـ الصـ ــحي اؼبنصـ ــول عليهـ ــا
اؼبــادة  911مــن الدســتور( )6الــر ت عالقـ ؽبــا بالرعايـ الصــحي  .هبــوز للمرؤسســات اػبايـ أن
تش ــارك النظ ــام الص ــحي فق ــا ؼببادله ــا التوبيهيـ ـ بواس ــط إبـ ـرام اتف ــاق أ عق ــد ق ــانوين .فيم ــا
يتقلــق بتوزيــع اؼبســرؤ ليات بــني اعــاتت السياســي فــءن اعب ـ الســابع مــن اؼبــادة  01مــن الدســتور
الربازيل ــي ي ــنص عل ـ أن ت ــوفر حكوم ــات البل ــديات اػب ــدمات الص ــحي للس ــكان بالتق ــا ن التق ــرب
اؼباي للحكومات اتربادي حكومات الوتيات.
 1-1يشــري تقســيم اؼبســرؤ ليات علـ النحــو اؼببــني الدســتور إىل أن الواببــات اؼبقابلـ للحــق
أ سـ ــع أبقادىـ ــا ااهبابي ـ ـ دبـ ــا ذل ـ ـ الرعاي ـ ـ الصـ ــحي ااب ـ ـرا ات الصـ ــحي
الصـ ــح
اػبــدمات األيــر تقــع عل ـ مســرؤ لي الد ل ـ حــدىا فضــال عــن تنظيمهــا إنفاذىــا مراقبتهــا.
ي ــرؤذن للقط ــا اػب ــال أن يق ــدم اؼبس ــاعدة اعـ ـال الص ــحي ال ــذي يش ــم ،اػب ــدمات الطبيـ ـ
الصـيدتني الــذي تضــطلع البلـديات باؼبســرؤ لي الوحيــدة بشــةن اػبـدمات الصــحي اؼبوبهـ لقامـ
السـكان .بالتـاي فــءن نطـاق عمـ ،الد لـ يكـون أ سـع بكثــري مـن النطـاق امــدد للقطـا اػبــال.
بقبارة أير فءن السياسـات الصـحي ىـي حكـر علـ اعـاتت السياسـي كمـا ىـي اابـرا ات
الر دف إىل ريد يدمات اؼبساعدة الصحي الر يوفرىا القطا اػبال.
 2-1سبض ـ ــي الد لـ ـ ـ الط ـ ــرف تو ـ ــي اببه ـ ــا بتنظ ـ ــيم اػب ـ ــدمات اابـ ـ ـرا ات الص ـ ــحي
إنفاذىــا مراقبتهــا .فقــد أنشــةت زارة الصــح النظــام الــوطرب ؼبرابق ـ اغبســابات تنســق التقيــيم
التق ــرب اؼب ــاي للنظ ــام الص ــحي اؼبوح ــد أرب ــا األرا ــي الوطني ـ بالتق ــا ن الف ــرب م ــع الوتي ــات
البل ــديات اؼبقاطقـ ـ اترباديـ ـ  .يق ــوم النظ ــام ال ــوطرب ؼبرابقـ ـ اغبس ــابات ب ــءبرا التقي ــيم الف ــرب
_________________

( )6فقــا ألحكــام تل ـ اؼبــادة يتقــني عل ـ النظــام الصــحي اؼبوحــد باا ــاف إىل الواببــات األيــر عل ـ النحــو
اؼبنصــول عليــو القــانون :ااشـراف الرقابـ علـ اابـرا ات اؼبنتاــات اؼبـواد الــر ــم الصــح اؼبشــارك
إنتاج األد ي اؼبقدات اؼبنتاات اؼبناعي منتاات الدم يريىا من اؼبديالت؛ ات طال باؼبراقبـ الصـحي
الوبالي ـ ـ تل ـ ـ اؼبتقلق ـ ـ بصـ ــح القمـ ــال؛ تنظـ ــيم تـ ــدري القـ ــاملني ؾبـ ــال الصـ ــح ؛ اؼبشـ ــارك ربديـ ــد
السياسات تنفيـذ اابـرا ات الصـحي األساسـي ؛ تق يـ ـمن نطاقـو التنميـ القمـ ،القلميـ التكنولوبيـ ؛
ااشـراف الرقابـ علـ اؼبـواد الفذال يـ دبــا ذلـ ؿبتويا ـا الفذاليـ فضـال عــن اؼبشـر بات اؼبيــاه لالســتهالك
البشــري؛ اؼبشــارك ااش ـراف الرقاب ـ عل ـ إنت ــاج زب ـ ين نق ــ ،اســت دام اؼب ـواد النفس ــي الســام اؼبش ــق
اؼبنتاات؛ التقا ن اغبفا عل البيئ دبا ذل أماكن القم.،
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القلمــي اماســب الشــرؤ ن اؼباليـ مرابقـ حســابات النظــام الصــحي مــن يــالل عمليـ تمرك يـ .
تـتم كفالـ الالمرك يـ مــن يــالل مكاتـ الد لـ اؽبيئـات البلديـ اؼبكاتـ الفرعيـ لـوزارة الصــح
ك ،تي مقاطق اربادي الربازي.،
 3-1ت يبك ـ ــن دمـ ـ ـ اؼبرؤسس ـ ــات اػبايـ ـ ـ قانون ـ ــا النظ ـ ــام الص ـ ــحي إت عن ـ ــدما ت تك ـ ــون
اػب ـ ــدمات اؼبتاحـ ـ ـ كافي ـ ـ لض ـ ــمان تفطيـ ـ ـ س ـ ــكان منطقـ ـ ـ بفرافيـ ـ ـ مقين ـ ـ  .ل ـ ــذل يتمث ـ ــ ،د ر
اؼبرؤسسـ ــات اػباي ـ ـ النظـ ــام الصـ ــحي تقـ ــدمي اؼبسـ ــاعدة اع ـ ـال الصـ ــحي لـ ــيس القيـ ــام
باانفــاذ اؼبراقب ـ أ ااب ـرا ات التنظيمي ـ أ تنفيــذ السياســات القام ـ دبوب ـ النظــام .زبضــع
ىــذه اؼبرؤسســات إىل مبــادئ النظــام الصــحي النظــام الــوطرب ؼبرابقـ اغبســابات فيمــا يتقلــق بتقيــيم
بودة اػبدمات.
 4-1فيما يتقلق باؼب اعم القاللـ بـةن الد لـ الطـرف انتهكـت اؼبـادتني  19 9لقـدم ازباذىـا
تدابري ترمي إىل القضا علـ التمييـ ـد اؼبـرأة ميـدان الرعايـ الصـحي الـذي أد مباشـرة إىل
تقــدمي رعاي ـ طبي ـ د ن اؼبســتو اؼبطلــوب للســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا فــءن الد ل ـ الطــرف
تالحظ أنـو هبـري إعـداد عـدد مـن السياسـات القامـ لتلبيـ اتحتيابـات امـددة للمـرأة ت سـيما
تل ـ الــر تقــيش أ ــا ىش ـ  .تتنــا ل ىــذه السياســات مســةل اؼبســا اة بــني الربــ ،اؼب ـرأة.
تقتقــد الد لـ الطــرف أن الشــكو تتقلــق بقــدم حصــوؽبا علـ الرعايـ الطبيـ مــا دامــت الرســال،
ت تقــدم يــل احــدة بــني نــو بــنس اؼب ـري بــني األيطــا الطبي ـ الــر يبكــن ارتكا ــا .تشــري
الد لـ الطــرف إىل مــا يلــص إليــو التقريــر الفــرب لل يــارة الــر أبر ــا دالــرة الرقابـ ريــو دي بــانري
ال ــذي يفي ــد ب ــةن ”ع ــدم تق ــدمي اؼبس ــاعدة الطبيـ ـ اؼبقدمـ ـ للس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكسـ ـريا ت
تنــدرج إطــار التمييـ ــد اؼب ـرأة بــ ،إن اػبدمـ القايــرة اؼبن فض ـ اعبــودة الــر تقــدم للســكان
ىـ ــي الـ ــر أدت إىل الوقـ ــالع اؼببين ـ ـ “ .تقـ ــر الد ل ـ ـ الطـ ــرف أن حال ـ ـ السـ ــيدة دا سـ ــيلفا بيمنتـ ــ،
تيكسـريا الضــقيف كانــت تتطلـ عالبـا طبيـا فرديــا الــر تكــن متاحـ لكنهـا تـ ّدعي بــةن عــدم
تق ــدمي الرعايـ ـ الطبيـ ـ اؼب ع ــوم ؽب ــا يك ــن بس ــب ب ــود سياس ــات ت ــدابري عامـ ـ إط ــار التـ ـ ام
الد ل ـ الط ــرف ؼبكافح ـ التميي ـ ــد اؼب ـرأة صبيــع اع ــاتت .تص ــهل القضــي فش ــ ،ؿبتم ــ،
اؼبسـ ــاعدة الطبي ـ ـ الـ ــر قـ ــدمتها مرؤسس ـ ـ يـ ــحي ياي ـ ـ مشـ ــرية إىل قـ ــو أيطـ ــا ا ليـ ــات
اؼبس ــت دم للتقاق ــد عل ـ ي ــدمات ي ــحي ياي ـ بالتبقي ـ التفت ــيش اؼبراقب ـ الن ــاصبتني عنه ــا
ليس عدم بود الت ام من بان الد ل ؼبكافح التميي د اؼبرأة.
 5-1تــدفع الد ل ـ الطــرف بــةن ىــذا اؼبنح ـ مــن التفكــري قــد أكدتــو اللان ـ اغبكومي ـ اؼبقني ـ
بالوفيــات النفاســي الــذي يلصــت إليــو تقريــر التحقيــق بشــةن يــح الوفيــات النفاســي الــذي
تي ـ ـ ريـ ــو دي بـ ــانري بـ ــةن فـ ــاة السـ ــيدة دا سـ ــيلفا بيمنتـ ــ،
تص ــدره األمان ـ ـ القام ـ ـ للصـ ــح
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تيكسـريا تكـن فـاة نفاســي أن السـب امتمـ ،للوفـاة ىــو حـد ث ن يـهل اعبهـاز اؽبضــمي.
عــال ة عل ـ ذل ـ مشــ ،التقريــر مــوب ا باؼبقلومــات عــن فا ــا دبــا ذل ـ الرعاي ـ الطبي ـ األ لي ـ
فا ــا هناي ـ األمــر مــع ااشــارة باا ــاف إىل ذل ـ إىل
الــر تلقتهــا قبوؽب ـا اؼبستشــف
ســب الوفــاة اؼبراحــ ،اغباظبـ مــن عالبهــا التقليقــات التويــيات .إن مــوب تقريــر التحقيــق
ىـ ـ ــو الوثيق ـ ـ ـ الـ ـ ــر تقـ ـ ــوم مـ ـ ــن ياللـ ـ ــو اللان ـ ـ ـ اغبكومي ـ ـ ـ اؼبقني ـ ـ ـ بالوفيـ ـ ــات النفاسـ ـ ــي بتحليلهـ ـ ــا
اس ــت دامها باا ــاف إىل تق ــارير أي ــر اع ــداد تقري ــر س ــنوي وبـ ـدد دراس ــات حالـ ـ ت ــدابري
الوقاي اؼبنفذة ػبف مقدل الوفيات النفاسي .
 6-1ترؤك ـ ــد الد ل ـ ـ الط ـ ــرف ك ـ ــذل عل ـ ـ أن ى ـ ــذه القض ـ ــي تكش ـ ــهل إيفاق ـ ــات ؿبتملـ ـ ـ
كـ ـ الط ــي Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora da
اؼبس ــاعدة الص ــحي ال ــر ق ــدمها اؼبر
 Glóriaال ــذي ى ــو اس ــتنادا إىل الس ــا ،ال ــوطرب للمرؤسس ــات الص ــحي مستش ــف ي ــال يبف ــي
الـرب ينفــذ إبـرا ات متوســط عاليـ التققيــد .يقمــ ،ىــذا اؼبستشــف مــن يــالل اتفــاق مــربم بــني
النظ ــام الص ــحي مسـ ـرؤ ل البلدي ـ  .ردا علـ ـ ادع ــا ات مقدم ـ ال ــبالغ ب ـةن مرؤسسـ ـ ياي ـ ق ــد
انتهكــت حــق اؼبريض ـ الرعايـ الصــحي أن بلديـ بلفــورد ركســو قــد أيفقــت أدا اببهــا
لتقيـ ــيم مراقب ـ ـ اػبـ ــدمات الصـ ــحي اؼبقدم ـ ـ طلبـ ــت زارة الصـ ــح مـ ــن اللان ـ ـ الوطني ـ ـ ؼبرابق ـ ـ
اغبســابات للنظــام الصــحي إبـرا زيــارة فنيـ إىل بلــديات بلفــورد ركســو إيفواكــو نوفــا ريــو دي
بــانري عبمــع قــالع القضــي ربديــد اانبــال الطــي امتمــ ،أ اػبطــة الرعايـ الــر قــدمت إىل
األم اؼبنتظــرة .أ ي ـ التقريــر الفــرب لل يــارة بءحال ـ اؼبســةل إىل اعــالس اؼبهني ـ للتحقــق مــن الوقــالع
اؼبتصــل بـاؼبهنيني الصــحيني (األطبــا اؼبمر ــات) الــذين عــاعبوا الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكسـريا
إىل اللان التوبيهي الوطني للحد من الوفيات النفاسي حديثي الوتدة التابق لوزارة الصح .
 11-1فيم ــا يتقل ــق ب ــاابرا ات القانونيـ ـ ال ــر رفقته ــا أس ــرة الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكس ــريا
آيـر ن  11شـبا /فرباير  9110للحصـول علـ تقويضـات تقـول الد لـ الطـرف إن القضـي
ديلــت مرحل ـ اغبكــم الــر تتبــع اؼبرافقــات الشــفوي مــن كــال اعبــانبني بشــةن تقريــر اػببــري الرظبــي
(” )“laudo pericialت يتوقـ ــع حـ ــد ث تـ ــةيري يـ ــري مـ ــربر يتوقـ ــع يـ ــد ر حكـ ــم حيثيـ ــات
القضـي سبوز/يوليـو  .9115بســب تققيــد الـدعو اؼبدنيـ الــر تنطــوي علـ أكثــر مــن مــتهم
تتاـ ــا ز القضـ ــي ااطـ ــار ال ـ ـ مرب القـ ــادي تزبـ ــاذ ااب ـ ـرا ات
احـ ــد تتطل ـ ـ إثبـ ــات اػب ـ ـربا
القانوني من ىذا النو .
 11-1ت ــرف الد ل ـ الط ــرف ادع ــا مقدم ـ ال ــبالغ ب ـةن م ــا ح ــدث للس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ،
تيكس ـريا يقكــس افتقــار الد ل ـ الطــرف إىل اتلت ـ ام خبف ـ الوفيــات النفاســي أن الد ل ـ الطــرف
تق ــاين م ــن فش ــ ،منها ــي ضبايـ ـ اغبق ــوق األساس ــي للمـ ـرأة .تق ــدم مـ ـ مفص ــل ع ــن الت ــدابري
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اؼب تلف ـ الــر هبــري تنفيــذىا البلــد حــت ا ن كــذل ا لي ـ الوطني ـ القالم ـ اػبطــة الوطني ـ
اعم ــال حق ــوق اؼبـ ـرأة يايـ ـ ي ــح اؼبـ ـرأة اغبق ــوق اعبنس ــي اغبق ــوق ااقبابيـ ـ ال ــر تش ــهد
السياس اؼبنسق للد ل الطـرف للقضـا علـ التمييـ ـد اؼبـرأة .تقـ ف الد لـ الطـرف بالوفيـات
الر يبكن ذبنبها للنسا فبـن ىـن سـن اػبصـوب باعتبارىـا انتهاكـات غبقـوق اانسـان أنـو ؽبـذا
ـقت اغبكومـ اترباديـ ت سـيما اادارة اغباليـ يـح اؼبـرأة سـلم األ لويـات.
السب
تقــدم بيان ــات أي ــر تظه ــر البفا ـا مق ــدل الوفي ــات النفاس ــي ت س ــيما اؼبن ــاطق اعبنوبي ـ
اعبنوبي الشرقي تدفع بـةن ىـذه القضـي سبثـ ،اسـتثنا نتياـ إنبـال مهـرب إرىـاق عـدم كفايـ
البني ـ التحتي ـ عــدم اتســتقداد اؼبهــرب .فيمــا يتقلــق بوبــود سبيي ـ ألن القضــي تشــم ،ام ـرأة مــن
أيــول أفريقي ـ برازيلي ـ مــن منــاطق ؿبيط ـ باؼبنــاطق اغبض ـري فــءن الد ل ـ الطــرف ترؤكــد أن التقريــر
الفــرب لل يــارة الــذي أعدتــو زارة إدارة مرابقـ اغبســابات النظــام الصــحي يقثــر علـ أيـ أدل ـ
تثبت بود سبييـ  .إت أن الد لـ الطـرف ت تسـتبقد إمكانيـ أن يكـون التمييـ قـد سـاىم إىل حـد
م ــا لك ــن ل ــيس بش ــك ،حاس ــم ى ــذا اغب ــدث .ب ــ ،إن تق ــارب أ التق ــا ؾبموعـ ـ القناي ــر
اؼبذكورة قد تكون ىي الـر سـانبت عـدم تقـدمي الرعايـ الالزمـ حالـ الطـوارئ للمريضـ فبـا
أد إىل فا ا.
 19-1تو ـ ـ الد لـ ـ الط ــرف أن إح ــد أ لوي ــات اػبطـ ـ الوطنيـ ـ للسياس ــات القامـ ـ اؼبتقلقـ ـ
بــاؼبرأة تنطــوي علـ تق يـ رعايـ التوليــد بطريقـ نوعيـ إنســاني يايـ للنســا مــن أيــ ،أفريقــي
من السكان األيليني الربازيـ ،دبـا ذلـ إيـال اتىتمـام لإلبهـاا يـري اؼبـةمون للحـد مـن
الوفيــات النفاســي الناصب ـ عــن اتعــتالل الوفــاة .ربقيقــا ؽبــذه الفايـ اعت مــت زارة الصــح ازبــاذ
 15إب ـرا عــام  .9111عــام  9111أطلقــت زارة الصــح السياس ـ الوطني ـ للرعاي ـ
الص ــحي الش ــامل للم ـرأة :اؼبب ــادئ اػبط ــو التوبيهي ـ ال ــر تق ـرب ع ــن اتلت ـ ام بتنفي ــذ ااب ـرا ات
ــمان حقــوق اانســان للم ـرأة اغبــد مــن الوفيــات الناصب ـ عــن أســباب
الصــحي الــر تســاىم
يبك ــن الوقايـ ـ منه ــا .فيم ــا يتقل ــق بص ــياي ى ــذه السياسـ ـات ف ــءن الد لـ ـ الط ــرف تش ــدد علـ ـ
مشارك األمان اػباي لتق ي اؼبسـا اة القرقيـ اغبركـ النسـالي اغبركـ النسـالي مـن أيـ ،أفريقـي
برازيل ــي الق ــامالت الريفيـ ـات اعبمقي ــات القلميـ ـ اع ــالس اؼبهنيـ ـ الب ــاحثني األك ــاديبيني
اؼبيدان مديري النظام الصحي كاتت التقا ن الد ي.
 10-1أيـ ـريا تو ـ ـ الد لـ ـ الط ــرف بالتفص ــي ،تةكي ــدىا علـ ـ الـ ـد رة ااقبابيـ ـ اابـ ـرا ات
اؼبت ــذة الراميـ ـ إىل كفالـ ـ الرعايـ ـ الص ــحي الش ــامل اعبي ــدة للنس ــا اغبوام ــ ،م ــن ي ــالل الرعايـ ـ
الكافي ـ قب ــ ،ال ــوتدة اػب ـدمات اؼبت صصـ ـ للنس ــا اغبوام ــ ،اؼبقر ــات لل ط ــر الرعايـ ـ أثن ــا
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اؼب ـ ــاا بق ـ ــد ال ـ ــوتدة
إبرا ات تنظيم األسرة.

الوح ـ ــدات الص ـ ــحي الق ـ ــالج أثن ـ ــا التولي ـ ــد

ح ـ ــاتت الطـ ـ ـوارئ

 11-1زبلــص الد ل ـ الطــرف إىل أهنــا تكــن يــري مبالي ـ أ تكــن مك ث ـ بالت امهــا بتنفيــذ
السياسات الصحي الر تقدم الرعايـ اػبايـ بـاؼبرأة .ت يقتصـر ىـذا اعبهـد علـ اغبقـوق اعبنسـي
ااقبابيـ بــ ،يشــم ،اىتمامــا أ ســع بصــح اؼبـرأة الــذي ينطــوي علـ تقــدمي الرعايـ الشــامل مــن
أب ،سالمتهن اعبسدي الققلي .
تعليقات مقدمة البالغ على مال ظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والحيثيات
 1-2تش ــري مقدمـ ـ ال ــبالغ اؼب ــرؤرخ  6ك ــانون الثاين/ين ــاير  9116إىل أن اتلتـ ـ ام باغب ــد م ــن
الوفيات النفاسي ىـو أحـد اتلت امـات الرليسـي الـر ينطـوي عليهـا اغبـق الصـح  .تشـري إىل أن
الد لـ الطــرف أقـ ّـرت أن الوفيــات الــر يبكــن ذبنبهــا تقــد مشــكل يطــرية الربازيــ ،أن الفشــ،
مقاعبـ ـ ى ــذه الوفي ــات يش ــك ،انتهاك ــا يطـ ـريا غبق ــوق اانس ــان .إت أن ــو علـ ـ ال ــريم م ــن إقرارى ــا
الباليــي دبشــكل الوفيــات النفاســي فقــد فشــلت الد لـ الطــرف الوفــا بالت اما ــا لضــمان حــق
اؼبـرأة اغبيــاة الصــح  .تــذكر مقدمـ الــبالغ إحصــا ات تشــم ،إحصــا ات مــن منظمـ الصــح
القاؼبي ـ ال ــر ت ي ــد دبوببه ــا عل ـ  1 111حال ـ ف ــاة نفاس ــي س ــنويا الربازي ــ ،م ــا يبث ــ ،ثل ــا
ؾبمـو الوفيــات النفاسـي أمريكــا الالتينيـ  .يشــري الـبالغ أيضــا إىل تقيـيم أبرتــو األمـم اؼبتحــدة
يفيــد بــةن مقــدتت الوفيــات النفاســي ”أعلـ بكثــري فبــا ىــو البلــدان الــر توبــد فيهــا مســتويات
تنمي ـ اقتص ــادي أق ــ ،تقت ــرب عموم ــا ي ــري مقبول ـ “( .)7يش ــك ،اس ــتمرار ارتف ــا مق ــدل الوفي ــات
النفاســي الد ل ـ الطــرف فشــال منهاي ـا لتحديــد األ لويــات ضباي ـ حقــوق اانســان األساســي
للمرأة .سبث ،إمكاني ذبن فاة السيدة دا سيلفا بيمنت ،تكسيريا بو وح ىذا الفش.،
 9-2تكرر مقدم الـبالغ أن فـاة السـيدة دا سـيلفا بيمنتـ ،تكسـيريا يشـك ،انتهاكـا للحـق
اغبي ــاة اغب ــق اغبماي ـ ـ الفقال ـ ـ اغب ــق الص ــح  .بش ــك ،أكث ــر ربدي ــدا تكف ــ ،الد ل ـ ـ
الطــرف إمكانيـ اغبصــول علـ عــالج طــي بيــد أثنــا الــوتدة رعايـ التوليــد حــاتت الط ـوارئ
ينطــوي ذل ـ عل ـ اغبــق عــدم التميي ـ عل ـ أســاس اعبــنس القــرق .إن
الوقــت اؼبناس ـ
عــدم ق ــدرة أس ــر ا عل ـ اغبص ــول عل ـ تقويض ــات م ــن الد ل ـ الط ــرف يش ــك ،انتهاك ــا للح ــق
اغبماي الفقال .
_________________

( )7الفريــق القطــري لامــم اؼبتحــدة .ق ـرا ة األمــم اؼبتحــدة ربــديات الربازيــ ،إمكانياتــو ( )9112الفقــرة 11
(متاح عل اؼبوقع.)http://www.unodc.org/pdf/brazil/Final%20CCA%20Brazil%20(eng).pdf :
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 0-2تطقــن مقدم ـ الــبالغ تةكيــد الد ل ـ الطــرف بــةن القضــي سبــدد أكثــر مــن ااطــار
ال ـ مرب اؼبقت ــاد ااب ـرا ات القانوني ـ م ــن ى ــذا الن ــو ذب ــادل ــمنا بةن ـو نتيا ـ ل ــذل ف ــءن
القض ــي ت ت ــدي ،ــمن اتس ــتثنا ”ت ــةيري مط ــول بش ــك ،ي ــري مقق ــول“ لش ــر اس ــتنفاد س ــب،
اتنتص ــاف امليـ ـ  .تتااى ــ ،ى ــذه اغباـ ـ الت ــةيريات الكب ــرية ال ــر فر ـ ـتها الد لـ ـ الط ــرف ال ــر
منقــت مقدم ـ الــبالغ فقليــا مــن حــ ،قضــيتها ؿبكم ـ ؿبلي ـ  .كانــت األســرة قــد قــدمت أيــال
التماسا للحصول علـ تقويضـات ماديـ مقنويـ  11شـبا /فرباير  9110بقـد مضـي ثالثـ
أشــهر فقــة علـ فا ــا .بــالريم مــن انقضــا قرابـ شبــاين ســنوات منــذ تقــدمي ىــذا اتلتمــاس كــان
النشا القضالي إزا ىذه القضي ؿبد دا للفايـ لـيس مـن الوا ـ مـت سـتت ذ امكمـ قرارىـا.
ت تقــاج الد لـ الطــرف علـ كبــو كــاف التــةيري يــري اؼبققــول لتقــدمي تقليقا ــا تــذكر أن القضــي
سبــر حاليــا مرحل ـ اغبكــم الــر تلــي اؼبرافقــات الشــفوي مــن كــال الطــرفني أنــو لــيس مــن اؼبــرب
حــد ث ”تــةيري يــري مــربر البــت القضــي “ .لكــن ت بــدال أن الــدعو القانوني ـ الــر
رفق ــت  11ش ــبا /فرباير  9110أن عم ــ ،اػبب ــري يكتم ــ ،ح ــت آب/أيس ــطس 9114
بقــد أربــع ســنوات .عــال ة عل ـ ذل ـ يالفــا لبيــان الد ل ـ الطــرف بةن ـو ستصــدر حيثيــات اغبكــم
سبوز/يوليو  9115يصدر ىذا اغبكم حـت ا ن .ذبـادل مقدمـ الـبالغ بـةن عـدم التويـ،
إىل اس ــتنتاج بش ــةن حيثي ــات ال ــدعو املي ـ يق ــد يقت ــرب مقق ــوت تش ــري إىل قض ــي أ .ت ــد
ىنفاريــا حيــا بــدت اللان ـ أن التــةيري ؼبــدة ثــالث ســنوات قضــي عنــهل منـ ي يــلت إىل
تــةيري ت مــربر لــو بــاؼبق اؼبقصــود الفقــرة  1مــن اؼبــادة  1مــن الرب توكــول اتيتيــاري( .)8تشــري
مقدم ـ ال ــبالغ ك ــذل إىل بيــان اللان ـ نف ــس القضــي ب ـةن قض ــايا القنــهل اؼبن ـ ي الد ل ـ ت
ربظ ـ ـ بة لوي ـ ـ ااب ـ ـرا ات القض ـ ــالي ترؤك ـ ــد أن ى ـ ــذا اتس ـ ــتنتاج مش ـ ــابو للو ـ ــع الد ل ـ ـ
الطــرف حيــا ت ربظ ـ ااب ـرا ات الــر تنطــوي عل ـ القنــهل ــد اؼب ـرأة يــح اؼب ـرأة ياي ـ
النســا مــن الفئــات الضــقيف دبــا ذل ـ النســا مــن اػبلفيــات اتبتماعي ـ اتقتصــادي اؼبتدني ـ
تو ـ الد ل ـ
اؼبنحــدرات مــن أيــ ،أفريقــي بة لوي ـ نظــام امــاكم( .)9عــال ة عل ـ ذل ـ
الطــرف ؼبــاذا هبقــ ،تقيــني يبــري طــي القضــي ياي ـ التققيــد .تقمــ ،األســرة عل ـ إطال ـ أمــد
اابـ ـرا ات القض ــالي ك ــان س ــلوك الد لـ ـ الس ــلطات القض ــالي الس ــب الرليس ــي إطالـ ـ أم ــد
القضــي عل ـ كبــو يــري مققــول .ف ـة ت اســتفرقت امكم ـ املي ـ أربــع ســنوات تقريبــا لتقيــني يبــري
طــي هنــالي عل ـ الــريم مــن أن قواعــد امكم ـ تقتضــي أن يــتم ىــذا التقيــني يــالل عشــرة أيــام.
_________________

( )8البـ ـالغ رقــم  9110/9أ.ت .ـد ىنفاريـ ـا اعتتمــدت ا را
.1
( )9انظ ــر عبن ـ ـ حقـ ــوق اانس ــان األم ـ ـريكتني ”إمكاني ـ ـ عب ــو النسـ ــا
.)9114( 913 912 910 919 915
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ثانيــا حــت بقــد اتنتهــا مــن عمــ ،اػببــري البيانــات الــر قــدمها كــال الطــرفني قــد مضـ أكثــر مــن
عـ ــام تـ ــهل الربازيـ ــ ،باؼبهل ـ ـ اػباي ـ ـ بشـ ــةن إعـ ــالن حيثيـ ــات اغبكـ ــم .ثالثـ ــا تقـ ــاج الربازيـ ــ،
التةيريات القضالي الكبرية است دام األسرة لالنتصاف اؼبرؤقت .tutela antecipada
 1-2تذكر مقدم البالغ أن التةيري يري اؼبـربر قـد فـاقم مـن ا ثـار اؼبـدمرة للوفـاة علـ األسـرة
بالفقــ .،منــذ تقــدمي الــبالغ إىل اللان ـ عــام  9114ســا ت حال ـ األســرة اتقتصــادي اؽبش ـ
أيال .ا طرت بدة ألـيس اؼبـرأة الـر تقـدم الرعايـ لاسـرة الـر تشـك ،مصـدر الـدي ،الوحيـد
فيهــا إىل التوقــهل عــن القمــ ،كمــدبرة من ـ ل بســب ســو حالته ـا الصــحي  .ىــي ت تتلق ـ إعان ـ
البطال  .ا طرت األسـرة اؼبكونـ مـن طبسـ أفـراد للقـيش علـ اؼبـال القليـ ،الـذي يقدمـو ؽبـم بـد
ألــيس األكــرب .عل ـ الــريم مــن الصــدمات النفســي الناصب ـ عــن فقــدان الــد ا ىــي اػبامس ـ
مــن القمــر يكــن لــديها اؼبــال للحصــول عل ـ القــالج الطــي النفســي الالزم ـني .كمــا نشــةت
لــديها إعاق ـ الكــالم توابــو يــقوبات تقليمهــا .تقــول مقدم ـ الــبالغ أن الو ــع اؼبقيشــي
اؼبةس ــا ي اغب ــاي ال ــذي تقيش ــو أل ــيس يبث ــ ،انتهاك ــا مس ــتمرا تلت ام ــات الربازي ــ ،إط ــار اتفاقيـ ـ
القض ــا علـ ـ صبي ــع أش ــكال التمييـ ـ ــد اؼبـ ـرأة لنظامه ــا الق ــانوين ال ــدايلي اتفاقيـ ـ حق ــوق
الطف.،
 2-2يــارج إطــار اؼبقبوليـ تــدفع مقدمـ الــبالغ بـةن الد لـ الطــرف ت تقــاج مشــكل التــةيري
اؼبنهايـ إطــار نظامهــا القضــالي الــر تنته ـ اغبــق اغبماي ـ الفقالـ دبوب ـ الفقــرة (ج) مــن
اؼب ــادة  9م ــن اتفاقيـ ـ القض ــا علـ ـ صبي ــع أش ــكال التمييـ ـ ــد اؼبـ ـرأة .أيفق ــت الد لـ ـ الط ــرف
بشــك ،ر تيــرب تــوفري ســب ،اتنتصــاف القضــالي الكافيـ للنســا مــن الفئــات الضــقيف ( )10مثــ،
الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تكس ــيريا أس ــر ا .ي ــرؤدي الت ــةيري القض ــالي إىل تف ــاقم األم ــور ل ــبق
شرال اعتمـع األكثـر ـقفا النسـا مـن اػبلفيـات اتبتماعيـ اتقتصـادي األد ،النسـا مـن
أيــ ،أفريقــي الــالي ي ـوابهن يــقوبات عل ـ نطــاق اســع ” اتســتفادة مــن ســب ،اتنتصــاف
ــدىن“( .)11أم ــا بالنس ــب تبنـ ـ
القض ــالي للتق ــوي ع ــن أعم ــال القن ــهل التمييـ ـ ال ــر ترتكـ ـ
الضحي فءن ىذا التةيري يقـرب أن حيا ـا اليوميـ أيـبحت أكثـر يطـورة .يوابـو األطفـال الـذين
فقــد ا أمهــا م يط ـرا مت ايــدا للمــوت ت يــرب ذىــا م إىل اؼبدرس ـ قــد يتلقــون قــدرا أقــ ،مــن
الرعايـ الصــحي حيــا م .ؽبــذا الســب وبــق لاطفــال مثــ ،ألــيس قانونــا اغبصــول علـ تــدابري
ياي ـ للحماي ـ دبوب ـ الق ــانون امل ــي الربازيل ــي( .)12عو ــا ع ــن ذل ـ ف ــءن اس ــتمرار تق ــاعس
_________________

حايا القنهل إىل القضا “ الفقرات .56 55

( )10انظر ”إمكاني عبو النسا
( )11اؼبربع نفسو الفقرة .910
( Estatuto da Criança e do Adolescente )12الفقرات .20 11 1
18

11-51697

CEDAW/C/49/D/17/2008

ام ــاكم امليـ ـ
إيالحو.

الربازي ــ ،يق ــرب أن حق ــوق أل ــيس مقر ـ ـ لل ط ــر ق ــد يلحقه ــا ــررا ت يبك ــن

 3-2فيمــا يتقلــق بالت امــات الد ل ـ الطــرف دبوب ـ اتتفاقي ـ تــر مقدم ـ الــبالغ أن تنفيــذ
اغب ــق الص ــح يس ــتل م الت ام ــات مقينـ ـ ذات ت ــةثري ف ــوري دب ــا ذلـ ـ القض ــا علـ ـ التمييـ ـ
ازبــاذ يطـوات كبــو ااعمــال الكامــ ،للحــق .إن الشــر الــذي يقضــي بوبــود مرافــق يــحي علـ
أســاس يــري سبيي ـ ي ىــو الت ـ ام ذ تــةثري فــوري .يســتتبع اغبــق الصــح الت امــات قانوني ـ ؿبــددة
عل ـ ال ــد ل األط ـراف ال ــر هب ـ عليه ــا اح ام ــو ضبايت ــو إعمال ـو .إن ؾب ــرد اعتم ــاد اس ـ اتياي
طنيـ للصــح ت يكفــي للوفــا بالت امــات الد لـ الطـرف .هبـ تنفيـذ ىــذه اتسـ اتياي أيضــا
”استقرا ــها د ري ــا عل ـ ـ أس ــاس عملي ـ ـ تش ــاركي ش ــفاف “( .)13يش ــري أي ــحاب ال ــبالغ إىل
التقليقــات اػبتاميـ للانـ الــر أ ــحت فيهــا أن قيــام الربازيــ ،بتنفيــذ السياســات الوطنيـ ؾبــال
الصح ت ي ال يري كاف لالمتثـال الكامـ ،لالتفاقيـ ؾبـال الصـح النفاسـي  .تحظـت اللانـ
علـ كبـو يـال أن الربازيـ ،تقــاين مـن مشـاك ” ،تنفيـذ أحكــام اتتفاقيـ علـ صبيـع اؼبســتويات
اعبمهوري ـ اتربادي ـ عل ـ كبــو متســق الــر ت ـرتبة بدرب ـ ـبتلف ـ ب ـاارادة السياســي اتلت ـ ام مــن
بانـ ســلطات الد ل ـ البلديـ “ .قــد نوقشــت اغباب ـ إىل إب ـرا تقييمــات أثــر السياســات مــن
يــالل مرؤشـرات مقــايري اللانـ فيمــا يتقلــق بالربازيــ ،لكــن الربازيــ ،تبــذل بهــودا ابـرا ريــد
يستند إىل النتال (.)14
ياي ـ ـ
 4-2يق ــد التميي ـ ـ ب ــني اتلت ام ــات بالس ــلوك اتلت ام ــات ال ــر تص ــدر عنه ــا نت ــال
األنبيـ لفهــم اغبــق الصــح  .عنــدما تقمــ ،الــد ل عل ـ إعمــال ىــذا اغبــق فهــي ت ربتــاج إىل
ــع سياســات ــدف إىل إعمــال اغبــق (التـ ام الســلوك) فقــة بــ ،هبـ عليهــا كــذل كفالـ أن
ربقق ىذه السياسات فقال النتال اؼبربوة (اتلت ام بتحقيق النتيا ).
 5-2تــدفع مقدمـ الــبالغ بـةن بـرام الد لـ الطــرف تظهــر التــدابري اؼبلموسـ النتــال علـ
النحــو اؼبطلــوب اتتفاقي ـ  .عل ـ الــريم مــن أن اؼبيثــاق الــوطرب للحــد مــن فيــات األم الوليــد
تتفـري مســتويات الوفيـات النفاسـي القاليـ
وبـدد األىـداف الســامي للحـد مـن الوفيــات النفاسـي
كثـ ـريا .يقـ ـ ذلـ ـ إىل م ــا ت يق ــ ،ع ــن ثالثـ ـ عوام ــ ،ى ــي :األ ل ب ــود ؾبموعـ ـ متنوعـ ـ م ــن
مش ــاك ،التنس ــيق .الث ــاين هب ـ ـ دع ــم السياس ــات الص ــحي الربازي ــ ،بتق ــدمي التموي ــ ،الك ــا
توزيق ـ ــو بش ـ ــك ،ع ـ ــادل .عل ـ ـ ال ـ ــريم م ـ ــن أن  11اؼبال ـ ـ م ـ ــن اانف ـ ــاق اغبك ـ ــومي ـبص ـ ــص
_________________

( )13اؼبصدر نفسو الفقرتان ” :16 ) ( 10يبكن أن وبدث انتهاك اغبق
الد ل ازباذ التدابري الالزم الناشئ عن اتلت امات القانوني “.
( )14انظر .CEDAW/C/BRA/CO/6
11-51697
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لل ــدمات الصــحي فــءن اانفــاق علـ يــح األم مــن ف باؼبقارن ـ مــع ال ـربام األيــر  .تنفــق
الربازي 63 ،د تر للفرد الواحـد فقـة علـ الصـح عـام  9110ىـو رقـم مـن ف إىل حـد
يطــري .الثال ــا ت ت ـرتبة السياس ــات بتحقيــق النت ــال مــن ي ــالل اؼبرؤش ـرات اؼبق ــايري الص ــحي .
فءن سبوي ،النظام الصحي مثال ت يرتبة بالنتال الذي بد ره ت يتم تقييمو بقدر كاف.
 6-2تطق ــن مقدمـ ـ ال ــبالغ دبنط ــق الد لـ ـ الط ــرف ال ــذي يفي ــد ب ــةن ال ــبالغ ت يق ــدم ي ــل
احـ ــدة بـ ــني بنسـ ــاني السـ ــيدة دا سـ ــيلفا بيمنتـ ــ ،تيكس ـ ـريا بـ ــني األيطـ ــا الطبي ـ ـ امتمل ـ ـ الـ ــر
ارتكبــت لــذل فهــي ت تقــع ــمن تقريــهل التميي ـ اؼببــني اتتفاقي ـ  .تــر مقدم ـ الــبالغ أن
ى ــذا اؼبنط ــق يتااى ــ ،تقري ــهل التمييـ ـ الـ ـوارد اتتفاقيـ ـ يريى ــا م ــن اؼبقاى ــدات الد ليـ ـ غبق ــوق
اانســان .يشــم ،التمييـ اابـرا ات الــر تت ــذىا الد لـ الــر ؽبــا تــةثري وبــول د ن التمتــع حبقــوق
اانسان دبا ذلـ اغبـق التمتـع بـةعل مسـتو مـن الصـح يبكـن بلويـو .دبوبـ اؼبـادة 1
من اتتفاقيـ فـءن تقريـهل التمييـ ـد اؼبـرأة ىـو ”أي تفرقـ أ اسـتبقاد أ تقييـد يـتم علـ أسـاس
اعبنس يكون مـن آثـاره أ أيرا ـو النيـ ،مـن اتعـ اف للمـرأة علـ أسـاس تسـا ي الربـ ،اؼبـرأة
حبقــوق اانســان “....تل ـ م الفقــرة (د) اؼبــادة  9مــن اتتفاقي ـ الــد ل ”اتمتنــا عــن مباشــرة أي
عمــ ،سبيي ـ ي أ فبارس ـ سبيي ي ـ ــد اؼب ـرأة كفال ـ تصــرف الســلطات اؼبرؤسســات القام ـ دبــا يتفــق
ىــذا اتلتـ ام“ لكفالـ إعمــال اغبــق الصــح هبـ علـ الــد ل تــوفري حصــول األمهــات علـ
اػبــدمات الصــحي بطريقـ يــري سبيي يـ  .ىــذا اؼبطلـ لــيس شــكليا بــ ،يطلـ مــن الــد ل مقاعبـ
”الســمات القوامــ ،اؼبمي ـ ة الــر زبتلــهل عــن النســا باؼبقارن ـ مــع الربــال“ دبــا ذل ـ القوامــ،
البيولوبيـ ـ اؼبرتبط ـ ـ بالص ــح ااقبابي ـ ـ ( .)15إن إنك ــار أ إنب ــال ت ــديالت الرعايـ ـ الص ــحي ال ــر
ربتاج إليها اؼبرأة ما ىو إت شك ،من أشكال التميي د اؼبرأة.
 11-2يشك ،اانبال اعبسـيم للرعايـ الصـحي اؼبقدمـ إىل الضـحي شـكال مـن أشـكال التمييـ
الفقلــي دبوب ـ اتتفاقي ـ  .قــد أقــرت الد ل ـ الطــرف ب ـةن حال ـ الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا
كامرأة حام ،كـان ينبفـي أن تـوفر ؽبـا إمكانيـ اغبصـول علـ عـالج طـي علـ كبـو أسـر أفضـ،
لكنهــا يلصــت إىل أن األيطــا الــر بــرت أثنــا الرعايـ الصــحي النفاســي اؼبقدمـ إىل الســيدة دا
ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا تكــاد ت ت ـرتبة بــالتميي  .إن عــدم تــوفري يــدمات يــحي نفاســي كافي ـ
للنســا بلفــورد ركســو يشــك ،انتهاكــا للحــق عــدم التميي ـ  .إن الواقــع ب ـةن مقظــم ســكان
اؼبدين ينحدر ن من أي ،أفريقي ي يد ىذا اتنتهاك تفاقما.
_________________

( )15انظر التويـي القامـ رقـم  91الصـادرة عـن اللانـ الفقرتـان 19 11؛ التويـي القامـ رقـم )9111( 92
بشةن الفقرة  1من اؼبادة  1من اتتفاقي (التدابري اػباي اؼبرؤقت ) الفقرة .5
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 11-2إن تقري ــهل الد ل ـ الط ــرف للتميي ـ ــيق ب ــدا ألن ــو ت يق ـ ّـر ب ـني التميي ـ حبك ــم الق ــانون
التمييـ ـ حبك ــم الواق ــع .ق ــد تطرق ــت اللانـ ـ إىل ى ــذه اؼبش ــكل مالحظا ــا اػبتاميـ ـ اؼبتقلق ـ ـ
بالربازي.،
 19-2فيما يتقلق دبسـرؤ لي الد لـ الطـرف علـ الصـقيد الـد ي تشـري مقدمـ الـبالغ إىل اؼبـادة
( 9ى ـ) مــن اتتفاقيـ الــر تــنص أنـو هبـ علـ الـد ل األطـراف أن ”تت ــذ صبيـع التــدابري اؼباللمـ
للقضـا علـ التمييـ ـد اؼبـرأة مـن قبــ ،أي شـ ص أ منظمـ أ مرؤسسـ “ .يـ داد ىـذا اتلتـ ام
ــوحا التوي ــي القام ـ ـ للان ـ ـ رق ــم  )1666( 91بش ــةن اؼب ــادة  19م ـ ـن اتتفاقي ـ ـ (اؼب ـ ـرأة
الصــح الفقــرة  )19الــر تقتضــي مــن الــد ل األطـراف ”ازبــاذ اابـرا ات الالزمـ ؼبنــع فــرا
عقوب ــات بش ــةن انته ــاك اغبق ــوق م ــن قب ــ ،األف ـراد اؼبنظم ــات“ .أق ــرت الد ل ـ الط ــرف بةن ـو ”ت
يبكــن للــد ل األط ـراف إعفــا نفســها مــن اؼبســرؤ لي ىــذه اعــاتت عــن طريــق تفــوي أ نقــ،
ىـ ــذه الصـ ــالحيات إىل كـ ــاتت القطـ ــا اػبـ ــال“ .ترسـ ــخ الس ـ ـوابق القضـ ــالي للان ـ ـ ؿبكم ـ ـ
البلـ ــدان األمريكي ـ ـ غبقـ ــوق اانسـ ــان مسـ ــرؤ لي الد ل ـ ـ عـ ــن سـ ــو اؼبمارس ـ ـ الطبي ـ ـ الـ ــر ترتكبهـ ــا
اؼبرؤسس ــات الص ــحي اػبايـ ـ  .قض ــي ل ــوبي ييمين ــيس ــد الربازي ــ ،ذك ــرت ؿبكم ـ البل ــدان
األمريكيـ غبقــوق اانســان أن مقدمـ الــبالغ حصــلت علـ رعايـ يــحي نفســي مــن ”كيــان مــن
قط ــا ي ــال م ــريص ل ــو م ــن النظ ــام الص ــحي للحكومـ ـ اترباديـ ـ “ م ــع أن الربازي ــ ،ذب ــادل
يق ــد ى ــذا
دبس ــرؤ ليتها علـ ـ ى ــذا األس ــاس( .)16القـ ـرار النه ــالي مكمـ ـ البل ــدان األمريكيـ ـ
التميي ـ القام/اػب ـال قضــي مرك يـ  .ربملــت الد لـ الربازيلي ـ مســرؤ لي انتهاكــات حقــوق اانســان
قضـي أ .س .ـد
مرفق يحي يال مريص لـو مـن قبـ ،الد لـ ( .)17باا ـاف إىل ذلـ
ىنفاريــا ذكــرت اللان ـ أن ـو يتطل ـ مــن اعــر أن تريــد صبيــع اؼبرؤسســات القام ـ اػباي ـ بشــةن
انتهاكات حقوق اانسان إطار اتتفاقي (.)18
 10-2تطق ــن مقدم ـ ـ ال ــبالغ بتقي ــيم الد ل ـ ـ الط ــرف ال ــذي يق ــول إن ف ــاة الس ــيدة دا س ــيلفا
بيمنتــ ،تيكس ـريا ت ي ـرتبة بالنفــاس أهنــا قبمــت عمــا يطلــق عليــو ”ن يــهل اعبهــاز اؽبضــمي“.
ترؤكــد مقدمـ الــبالغ أن الد لـ الطــرف تقتمــد علـ تقريــر يــري متــوفر مــن اللانـ اغبكوميـ اؼبقنيـ
بالوفيـ ــات النفاسـ ــي للتويـ ــ ،إىل ىـ ــذا التقيـ ــيم أن التصـ ــنيهل بـ ــةن الوفـ ــاة تـ ــنام عـ ــن الـ ــوتدة
_________________

( )16ؿبكم ـ البلــدان األمريكي ـ غبقــوق اانس ـان د مييــا ييمينــيس لــوبي
تقرير رقم  19/05الفقرة .16

ــد الربازيــ ،التمــاس رقــم 904-19

( )17ييمين ـ ــيس ل ـ ــوبي ـ ــد الربازي ـ ــ ،ؿبكم ـ ـ البل ـ ــدان األمريكيـ ـ ـ غبق ـ ــوق اانس ـ ــان (السلس ـ ــل ب ـ ــيم) رق ـ ــم 116
( 1سبوز/يوليو .)9113
( )18الــبالغ رقــم  9111/1أ .س .ــد ىنفاريــا اعتتمــدت ا را  11آب/أيس ــطس  9113الفقــرة -11
.2
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يتااى ــ ،األدلـ ـ الطبيـ ـ ال ــر تب ــني بو ــوح عك ــس ذلـ ـ  .تب ــني األدلـ ـ الطبيـ ـ أن الوف ــاة قبم ــت
مباشرة عن أسباب تتقلق باغبم ،كان باامكان ذبنبها.
 11-2تقرف منظمـ الصـح القاؼبيـ الوفيـات النفاسـي ”بةهنـا فـاة امـرأة أثنـا اغبمـ ،أ يـالل
 19يومــا مــن انتهــا اغبمــ ،بصــرف النظــر عــن مــدة اغبمــ ،مكانــو مــن بـرا أي ســب متصــ،
باغبمــ ،أ تفــاقم بســب اغبمــ ،أ متقلــق دبقاعبتــو لكــن د ن أن وبــدث ذلـ نتياـ حـوادث أ
عوامــ ،ياربي ـ “( .)19ت ــذكر مقدم ـ ال ــبالغ أن الربازي ــ ،ت ـ عم رظبيــا بةهن ــا تس ــت دم التص ــنيفات
الرظبيـ ـ ؼبنظم ـ ـ الص ــح القاؼبي ـ ـ ى ــذه ع ــن الوفي ــات النفاس ــي ( )20لك ــن ي ــتم تطبيقه ــا بص ــورة
يحيح ىذه القضي .
 12-2ل ـ ــد تق ـ ــدمي الس ـ ــيدة دا س ـ ــيلفا بيمنت ـ ــ ،تكس ـ ــيريا عر ـ ــها األ ي مركـ ـ ـ الص ـ ــح
 11تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفمرب  9119كـ ــان ينبفـ ــي للمهنيـ ــني الطبيـ ــني أن يش ص ـ ـوا مـ ــوت اعبنـ ــني
داي ــ ،ال ــرحم مقاعبته ــا عل ـ أس ــاس األعـ ـراا ال ــر كان ــت تب ــد عليه ــا بس ــرع  .إت أن ــو ي ــتم
تش ـ يص حال ـ م ــوت اعبن ــني داي ــ ،ال ــرحم ح ــت  10تش ـرين الث ــاين/نوفمرب  9119ال ــر ك ــان
هبـ علـ الطبيـ اؼبقــاج أن هبـري طلقـا ايـطناعيا .بقـد تدة اعبنـني ميتــا قـت متـةير مــن
ذل اليوم سا ت أعرا ها كثـريا .علـ الـريم مـن أنـو كـان هبـ مقاعبـ ىـذه األعـراا فـورا
ذبـر ؽبــا عمليـ الكشــة ازالـ بقايــا اؼبشــيم إت اليــوم التــاي .علـ الــريم مــن اغبابـ الوا ــح
للقــالج الفــوري كانــت حالتهــا ت ـ داد ســو ا باســتمرار تنقــ ،إىل اؼبستشــف القــام إت بقــد 16
ســاع مــن الــوتدة .تنقــ ،ســاال ا الطبيـ مقهــا يكــن القــاملون اؼبستشــف القــام يــدركون
أهنــا كانــت حــامال مــرؤيرا .إن عــدم نقــ ،ســاال ا إبــالغ القــاملني اعــال الطــي بةهنــا حامــ،
يشــك ،إنبــات بس ــيما .تشــري ى ــذه السلســل مــن األح ــداث بو ــوح إىل أن فا ــا قبمــت ع ــن
سلس ــل م ــن الت ــديالت الطبيـ ـ ال ــر اتس ــمت باانب ــال أعق ــاب م ــوت اعبن ــني داي ــ ،ال ــرحم.
لذل كان سـب فا ـا نـابم عـن حـد ث مضـاعفات الـوتدة تتقلـق باغبمـ ،ينبفـي تصـنيفها
بةهنا فاة ناصب مباشرة عن الوتدة.
 13-2تــدفع مقدمـ الــبالغ بـةن تصــنيهل فــاة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكسـريا بةهنــا فــاة يــري
نفاسي تربز مثات عـن عـدم اابـالغ علـ نطـاق اسـع يطـة تصـنيهل الوفيـات النفاسـي الد لـ
الطــرف .توابــو الد ل ـ الطــرف مشــاك ،متكــررة تتقلــق بشــهادات الوفــاة الرظبيـ اؽبادفـ إىل توثيــق
_________________

( )19منظم ـ
منظم
( )20انظ ــر
الثالث
22

الصــح القاؼبي ـ ( Maternal Mortality in 2005الوفيــات النفاســي عــام  )9112تقــديرات
الصح القاؼبي اليونيسيهل يند ق األمم اؼبتحدة للسكان البن الد ي الصفح .1
زارة الص ــح ( Manual dos Comites de Mortalidade Maternaدلي ــ ،عب ــان في ــات األمه ــات) (الطبق ـ ـ
 )9114الصفح .19

ــقتها
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الوفي ــات النفاس ــي  .إن اؼبقلوم ــات الـ ـواردة ش ــهادات الوف ــاة تنح ــو ألن تك ــون رديئـ ـ النوعيـ ـ أ
ببس ــاط ي ــري ي ــحيح  .ىن ــاك نوع ــان م ــن اؼبش ــاك ،تتقلقـ ـان بش ــهادات الوف ــاة ق ــد تش ــكالن
كالنبــا عوامــ ،تــرؤدي إىل قــو يطــة قيــام الربازيــ ،بتنصــيهل فــاة الســيدة بيمنتــ ،تيكسـريا علـ
أهنــا ليســت فــاة نفاســي  .األ ىل عــدم قيــام األطبــا عمومــا بتســاي ،أن اؼبريض ـ حامــ ،أ أهنــا
لــدت مــرؤيرا شــهادة الوفــاة فبــا يــرؤدي إىل ســو تصــنيهل القديــد مــن الوفيــات النفاســي .
يــتم ذك ــر اغبمــ ،ش ــهادة فا ــا الرظبي ـ  .الثاني ـ ت يق ـ األطب ــا الربازي ــ،
ىــذه اغبال ـ
يالبا السب اؼبباشر أ النهـالي للوفـاة إىل ضبـ ،اؼبريضـ فبـا يـرؤدي إىل تصـنيهل م يـد مـن الوفيـات
باعتبارىــا فيــات ي ــري نفاســي  .قــد أق ــرت زارة الصــح بالصــقوبات ري ــد الوفيــات النفاس ــي
عن ــدما ت ي ـ ـربة األطب ــا اغبم ــ ،بوف ــاة اؼبريض ـ ـ  .يالب ــا م ــا يقل ــن األطب ــا أن س ــب الوف ــاة ى ــو
”مض ــاعفات طرفي ـ “ أ اس ــت دام مص ــطلحات طبي ـ أي ــر مث ــ” ،الن ي ــهل“ ال ــر ت ت ـرتبة
عل بو التحديد باغبمـ .،يـذكر ضبـ ،السـيدة بيمنتـ ،تيكسـريا بصـراح شـهادة فا ـا أن
عبارة ”ن يهل اعبهاز اؽبضمي“ ت تربة ضبلها بوفا ـا .الواقـع فـءن إيـراد سـب الوفـاة ىـذا
اؼبــوت يــري كامــ ،يــري كــاف حس ـ اؼبقــايري الطبي ـ الد لي ـ الربازيلي ـ عل ـ حــد س ـوا  .ت تلــي
عمليـ تشـري اعبثـ اؼبقــايري الطبيـ األساســي مــا يتقلــق بــدقتها تقريرىــا لســب الوفــاة .إن ىــذا
الويــهل اؼب ـوب لســب الوف ــاة ي ـوازي كث ـريا مش ــاك ،اابــالغ القام ـ الربازي ــ ،فبــا يثــري ـب ــا ف
دبــد مص ـداقيتها .عــال ة عل ـ ذل ـ ىنــاك مقلومــات ــئيل ؼبرابقتهــا تحق ـا ىــذه الوثــالق
الرظبي الر تو طبيق فاة السيدة دا سيلفا بيمنت ،تيكسريا.
 14-2أيريا تدعي مقدم الـبالغ أنـو علـ الـريم مـن بـود عبـان مقنيـ بالوفيـات النفاسـي
مقظـ ــم الوتيـ ــات الربازيـ ــ ،ـ ــدف التحقيـ ــق الوفيـ ــات النفاسـ ــي اؼبشـ ــتبو فيهـ ــا عل ـ ـ يـ ــقيد
الوتيـات اغبكومــات امليـ ت توبــد عبنـ مدينـ بلفـورد ركســو حيــا كانــت تقــيش الســيدة
دا سـ ــيلفا بيمنتـ ــ ،تيكس ـ ـريا .قامـ ــت عبن ـ ـ ياربي ـ ـ التحقيـ ــق فا ـ ــا ذبـ ــر اللان ـ ـ اؼبقني ـ ـ
بالوفيــات الــر درســت ســاال ا الطبي ـ فقــة أي ربقيــق آيــر مــع أن مثــ ،ىــذا التحقيــق تطلبــو
إن اعتمــاد الد ل ـ الطــرف عل ـ ق ـرار عبن ـ الوفيــات يثــري القلــق
زارة الصــح  .عــال ة عل ـ ذل ـ
ألن الد لـ رفضــت تقــدمي ىــذا الق ـرار إىل اللان ـ اؼبقني ـ بالقضــا عل ـ صبيــع أشــكال التميي ـ ــد
اؼبرأة.
المسائل واإلجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
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ـت اللانـ ـ فق ــا للم ــادة  31م ــن نظامه ــا ال ــدايلي فيم ــا إن كان ــت الرس ــال مقبولـ ـ
 1-3تب ـ ّ
أ ي ــري مقبول ـ ـ دبوب ـ ـ الرب توك ــول اتيتي ــاري .عم ــال ب ـ ـالفقرة  1م ــن اؼب ــادة  49م ــن نظامه ــا
الدايلي ستقوم اللان بذل قب ،النظر حيثيات البالغ.
حــني تالحــظ اللان ـ حا ـ الد ل ـ الطــرف القالل ـ بــةن الــدعو اؼبدني ـ اؼبقدم ـ مــن
9-3
أسرة اؼبتوفاة ينظر فيها بقد أنـو كـان مـن اؼبتوقـع أن يصـدر اغبكـم سبوز/يوليـو  9115تـر
اللانـ أن الد لـ تقـدم تفسـريا كافيـا لـبق اؼبســال ،الـر أثار ـا مقدمـ الـبالغ نبـا التــةيري
ـت ب ــو ح ــت ا ن.
تقي ــني يب ــري ط ــي الت ــةيري إبـ ـرا اماكم ـ ـ إي ــدار اغبك ــم ال ــذي يب ـ ّ
ـي دعــو مت
تالحــظ اللان ـ أيضــا عــدم بــود تفســري شــام ،لاســباب الــر دعــت إىل رف ـ طلـ ّ
تق ـ ـ ــديبهما  11شـ ـ ـ ــبا /فرباير  13 9110أيلول/سـ ـ ـ ــبتمرب  .9110تقتقـ ـ ـ ــد اللان ـ ـ ـ ـ أن
التــةيري اؼبشــار إليهــا أعــاله ت يق ـ إىل تققيــد القضــي أ إىل عــدد اؼبتهمــني زبلــص إىل أن ىــذا
التــةيري الــذي بل ـ شبــاين ســنوات منــذ تقــدمي الــدعو عل ـ الــريم مــن بيــان الد ل ـ الطــرف بةنــو
سيص ـ ــدر سبوز/يوليـ ـ ـو  9115يش ـ ــك ،إطالـ ـ ـ ي ـ ــري مققولـ ـ ـ لإلبـ ـ ـرا ات ب ـ ــاؼبق اؼبقص ـ ــود
الفقرة  1من اؼبادة  1من الرب توكول اتيتياري.
 0-3ت ــر اللانـ ـ أن ادع ــا ات مقدمـ ـ ال ــبالغ اؼبتص ــل بانتهاك ــات للم ــادتني  19 9م ــن
اتتفاقي ـ أدل ـ كافي ـ ألي ـراا اؼبقبولي ـ  .بقــد أن مت اســتيفا صبيــع مقــايري اؼبقبولي ـ األيــر تقلــن
اللان أن البالغ مقبول تشر النظر حيثياتو.
النظر في الحيثيات
ــو صبيــع اؼبقلومــات الــر أتاحتهــا ؽبــا مقدم ـ الــبالغ
 1-4نظــرت اللان ـ ىــذا الــبالغ
الد ل الطرف عل النحو اؼبنصول عليو الفقرة  1من اؼبادة  4من الرب توكول اتيتياري.
 9-4ت ـدعي مقدم ـ الــبالغ أن فــاة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا يشــك ،انتهاكــا غبقهــا
اغبي ــاة الص ــح دبوبـ ـ اؼب ــادتني  19 9ب ــاتق ان باؼب ــادة  1م ــن اتتفاقيـ ـ ألن الد لـ ـ
الطــرف تكف ــ ،الق ــالج الط ــي اؼبناس ـ اؼبتقل ــق باغبم ــ ،تق ــدم الرعاي ـ التوليدي ـ ح ــاتت
الط ـوارئ الوقــت اؼبناس ـ منتهك ـ بــذل اغبــق عــدم التميي ـ عل ـ أســاس القــرق اعبــنس
اػبلفيـ اتبتماعيـ اتقتصــادي  .بفيـ اســتقراا ىــذه اتدعــا ات يتقــني علـ اللانـ أن تنظــر
أ ت مــا إذا كان ـت الوفــاة نفاســي  .مث ســتنظر مــا إذا كانــت اتلت امــات دبوبـ الفقــرة  9مــن
اؼبادة  19من اتتفاقي الر تكف ،دبوببهـا الـد ل األطـراف اػبـدمات اؼباللمـ للمـرأة فيمـا يتقلـق
باغبمـ ،الـوتدة فـ ة مــا بقـد الـوتدة قــد مت تلبيتهـا ىـذه اغبالـ  .بقــد ىـذه اتعتبـارات فقــة
ستستقرا اللان اتنتهاكات اؼب عوم األير لالتفاقي .
24

11-51697

CEDAW/C/49/D/17/2008

 0-4عل ـ الــريم مــن أن الد ل ـ الطــرف بادلــت بــةن فــاة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا
ليس ــت نفاس ــي أن الس ــب امتم ــ ،لوفا ــا ى ــو نـ ـ ف اعبه ــاز اؽبض ــمي تالح ــظ اللانـ ـ أن
سلســل مــن األحــداث الــر يــفتها مقدم ـ الــبالغ الــر تطقــن فيهــا الد ل ـ الطــرف كــذل
رأي اػببـ ــري الـ ــذي قدمتـ ــو مقدم ـ ـ الـ ــبالغ يشـ ــري إىل أن فا ـ ــا ت ـ ـرتبة دبضـ ــاعفات ذات الصـ ــل
بالتوليــد .فقــد ذباىــ ،اؼبرك ـ الصــحي الشــكا الــر كانــت تقــاين منهــا بالفثيــان آتم شــديدة
الــبطن عن ــدما كان ــت ش ــهرىا الس ــادس م ــن اغبمــ ،ال ــر ذب ــر ايتب ــارا ع ــابال للب ــول ال ــدم
للكش ــهل ع ــن ف ــاة اعبن ــني .ق ــد أبري ــت اتيتب ــارات بق ــد ي ــومني فب ــا أد إىل ت ــدىور حالته ــا.
تشري اللان إىل توييتها القام رقم  91الر تـنص علـ أنـو مـن ابـ الـد ل األطـراف كفالـ
حــق اؼب ـرأة األموم ـ اؼبةمون ـ يــدمات الــوتدة حــاتت الط ـوارئ زبصـيص أقص ـ مــا يبكــن
م ــن اؼبـ ـوارد اؼبتاحـ ـ ؽب ــذه اػب ــدمات( .)21تفي ــد التوي ــي أيض ــا ب ــةن الت ــدابري الراميـ ـ للقض ــا علـ ـ
التميي ـ ــد اؼب ـرأة تقتــرب يــري ماللم ـ نظــام الرعاي ـ الصــحي الــذي يفتقــر إىل اػبــدمات الالزم ـ
ــو ىــذه اؼبالحظــات
للوقاي ـ مــن األم ـراا اػباي ـ بــاؼبرأة الكشــهل عنهــا مقاعبتهــا(.)22
تــرف اللان ـ أيضــا حا ـ الد ل ـ الطــرف بــةن الــبالغ تــنص عل ـ عالق ـ تناس ـ بــني بــنس
الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكسـ ـريا األيط ــا الطبيـ ـ امتملـ ـ ال ــر ارتكب ــت ب ــ ،أن اتدع ــا ات
تتقلق بقدم اغبصول علـ الرعايـ الطبيـ ذات الصـل باغبمـ .،لـذل تـر اللانـ أنـو هبـ اعتبـار
أن فاة السيدة دا سيلفا بيمنت ،تيكسريا نفاسي .
 1-4تالحــظ اللانـ أيضــا ادعــا مقدم ـ الــبالغ بش ـةن ردا ة اػبــدمات الصــحي الــر قــدمت
إىل ابنته ــا ال ــر تش ــم ،ع ــدم إبـ ـرا ايتب ــار لل ــدم الب ــول فحسـ ـ ب ــ ،ك ــذل ألن براحـ ـ
الكشة ذبـر إت بقـد  11سـاع بقـد الطلـق اتيـطناعي ازالـ اغببـ ،السـري اؼبشـيم الـر
تــتم إزالتهــا بالكامــ ،يــالل عملي ـ الــوتدة مــن اؼبمكــن أن تكــون قــد ســببت ن فهــا فا ــا
هناي ـ ـ األم ــر .سب ــت القملي ـ ـ اعبراحي ـ ـ اؼبرك ـ ـ الص ــحي ال ــذي يك ــن ؾبه ـ ـ ا بش ــك ،ك ــاف
اس ــتفرق نقله ــا إىل مستش ــف البلديـ ـ شب ــاين س ــاعات بق ــد أن رفـ ـ اؼبستش ــف إرس ــال س ــيارة
ااس ــقاف الوحي ــدة لدي ــو لنقله ــا ت ــتمكن أس ــر ا م ــن ت ــةمني س ــيارة إس ــقاف ياي ـ  .ت ــذكر
أيضـا أنـو علـ الــريم مــن تــةيري نقلهـا إىل مستشــف البلديـ مــن د ن ســاال ا الطبيـ اؼبقلومــات
اؼبتقلقـ حبالتهــا الطبي ـ تكــن فقالـ تركــت مــن د ن رعايـ إىل دربـ كبــرية منطق ـ مرؤقت ـ
ردى ـ اؼبستشــف ؼبــدة  91ســاع حــت ماتــت .تنــهل الد ل ـ الطــرف اػبدم ـ يــري اؼباللم ـ
تـ ـدح أيـ ـا م ــن ى ــذه اغبق ــالق .ب ــ ،اع فـ ـت ب ــةن حال ـ ـ الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكس ـ ـريا
_________________

( )21الفقرة .94
( )22الفقرة .11
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الضــقيف كانــت تتطل ـ عالب ـا طبي ـا ـبصويــا يتقــدم بســرع بســب احتمــال بــود قصــور
اؼبساعدة الطبيـ الـر قـدمتها اؼبرؤسسـ الصـحي اػبايـ نـابم عـن إنبـال مهـرب عـدم كفايـ البنيـ
التحتي ـ عــدم اتســتقداد اؼبهــرب .لــذل زبلــص اللان ـ إىل أن الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا
تتكف ،ؽبا اػبدمات اؼباللم فيما ىبتص حبملها.
 2-4دفق ــت الد ل ـ الط ــرف ب ــةن ع ــدم مال م ـ اػبدم ـ ت تق ـ إىل ذل ـ ب ــ ،إىل مرؤسسـ ـ
الرعايـ الصــحي اػبايـ  .أفــادت أن اؼبـ اعم كشــفت أن عــددا مــن اؼبمارســات الطبيـ الســيئ الــر
تق ـ إىل إحــد اؼبرؤسســات اػباي ـ ىــي الــر أدت إىل فــاة الســيدة دا ســيلفا بيمنتــ ،تيكس ـريا.
قــد ســلمت بوبــود أ بــو قصــور النظــام اؼبســت دم التقاقــد مــع اػبــدمات الصــحي اػبايـ
التفتــيش اؼبراقب ـ الناصب ـ عــن ذل ـ  .لــذل تالحــظ اللان ـ أن الد ل ـ مســرؤ ل مســرؤ لي مباشــرة
عــن عمــ ،اؼبرؤسســات اػباي ـ عنــدما قــدمت يــدما ا الطبي ـ إىل مصــادر ياربي ـ لــذل فــءن
الد لـ ربــتفظ دالمــا بوابـ تنظــيم مراقبـ مرؤسســات الرعايـ الصــحي اػبايـ  .سبشــيا مــع اؼبــادة
( 9ى ــ) م ــن اتتفاقي ـ تق ــني عل ـ الد ل ـ الط ــرف الت ـ ام اغبيط ـ الوابب ـ تزب ــاذ الت ــدابري الكفيلـ ـ
بض ــمان أن تك ــون األنش ــط ال ــر تض ــطلع ــا اعبه ــات الفاعلـ ـ القط ــا اػب ــال فيم ــا يتقل ــق
بالسياســات اؼبمارســات الصــحي مناســب أيضــا .ىــذه اغبال ـ بالــذات فــءن مســرؤ لي الد ل ـ
الدســتور الربازيلــي (اؼبـواد  )911-163الـذي يرؤكــد علـ أن اغبــق الصـح
الطـرف راسـ
ى ــو ح ــق م ــن حق ــوق اانس ــان عمومـ ــا .ل ــذل زبل ــص اللان ـ ـ إىل أن ال ــد ل الط ــرف تـ ــهل
بالت امات دبوب الفقرة  9من اؼبادة  19من اتتفاقي .
 3-4تالحظ اللان أن مقدم البالغ تـ عم أن عـدم سبكنهـا مـن اغبصـول علـ الرعايـ الطبيـ
اعبيــدة أثن ــا ال ــوتدة مش ــكل منهاي ـ الربازي ــ ،ت ســيما فيم ــا يتقل ــق بالطريق ـ ال ــر ت ــدار ــا
اؼبـوارد البشـري النظــام الصــحي الربازيلــي .كمــا ربــية اللانـ علمــا حباـ الد لـ الطــرف بةهنــا ت
تنك ــر ع ــدم ت ــوفر رعاي ـ طبيـ ـ ؿب ــددة بس ــب ع ــدم ب ــود سياس ــات ت ــدابري عامـ ـ داي ــ ،الد لـ ـ
الطرف فهنـاك عـدد مـن السياسـات اؼبطبقـ الـر تلـي اتحتيابـات امـددة للمـرأة .تشـري اللانـ
إىل توي ــيتها القامـ ـ رق ــم  )9111( 95بش ــةن الت ام ــات الد لـ ـ الط ــرف إط ــار اؼب ــادة  9م ــن
اتتفاقيـ ـ تالح ــظ أن سياس ــات الد لـ ـ الط ــرف هبـ ـ أن تركـ ـ عل ـ ـ النت ــال ااب ـ ـرا ات أن
تكــون فبولـ بصــورة كافيـ ( .)23عــال ة علـ ذلـ هبـ أن تكفــ ،السياســات بــود ىيئــات قويـ
مرك ة داي ،السـلط التنفيذيـ لتنفيـذ ىـذه السياسـات .إن عـدم تـوفر اػبـدمات الصـحي النفاسـي
اؼبناســب الد ل ـ الطــرف الــر تفشــ ،تلبي ـ احتيابــات يــحي ؿبــددة فبي ـ ة لصــا اؼب ـرأة ت
تشــك ،انتهاكــا ألحكــام الفقــرة  9مــن اؼبــادة  19مــن اتتفاقيـ فحسـ بــ ،تشــك ،كــذل سبييـ ا
_________________

( )23الفقرة .95
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ــد اؼب ـرأة دبوب ـ الفقــرة ( )1مــن اؼبــادة  19اؼبــادة  9مــن اتتفاقي ـ  .عــال ة عل ـ ذل ـ
لقدم توفر اػبدمات الصحي النفاسي اؼباللم تةثري متباين عل اغبق اغبياة للمرأة.

فــءن

 4-4تالح ــظ اللانـ ـ ادع ــا مقدمـ ـ ال ــبالغ ب ــةن الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكسـ ـريا عان ــت
أشــكات متقــددة مــن التميي ـ لكوهنــا ام ـرأة مــن أيــ ،أفريقــي اســتنادا إىل يلفيتهــا اتبتماعي ـ
اتقتصادي  .ىذا الصـدد تشـري اللانـ إىل مالحظا ـا اػبتاميـ بشـةن الربازيـ ،الـر اعتمـد ا
 12آب/أيس ــطس  9114حي ــا نوى ــت بوب ــود سبيي ـ ــد اؼب ـرأة حبك ــم األم ــر الواق ــع ت
ســيما اؼب ـرأة مــن أشــد قطاعــات اعتمــع ــقفا مث ـ ،اؼبنحــدرة مــن أيــول أفريقي ـ  .كمــا نوىــت بــةن
ىــذا التمييـ يتفــاقم بســب التباينــات ااقليميـ اتقتصــادي اتبتماعيـ  .تشــري اللانـ أيضــا إىل
توي ــيتها القامـ ـ رق ــم  )9111( 95بش ــةن اتلت ام ــات األساس ــي ال ــر تق ــع علـ ـ ع ــاتق ال ــد ل
األط ـراف دبوب ـ اؼبــادة  9مــن اتتفاقي ـ مــع التســليم بــةن التميي ـ ــد اؼب ـرأة القــالم عل ـ أســاس
بنســي بنســاين ي ـرتبة ارتباطــا ثيقــا بقوامــ ،أيــر تــرؤثر عل ـ اؼب ـرأة مثــ ،القــرق ااثني ـ الــدين
أ اؼبقتقــد الصــح اؼبركـ الســن الطبقـ الطالفـ اتبتماعيـ اؼبيــ ،اعبنسـي اؽبويـ اعبنســاني .
تشــري اللان ـ إىل أن الد ل ـ الطــرف تســتبقد أن يكــون التميي ـ قــد أســهم ذل ـ إىل حــد مــا
لكــن لــيس بشــك ،حاســم فــاة ابن ـ يــاحب الــبالغ .كمــا أقــرت الد ل ـ الطــرف بــةن التقــارب
أ ال ـ ابة بــني ـبتلــهل القنايــر الــر يــفتها يــاحب الــبالغ يبكــن أن يكــون قــد أســهم عــدم
تقدمي الرعاي الالزمـ الطارلـ تبنتهـا فبـا أد إىل فا ـا .مثـ ،ىـذه الظـر ف زبلـص اللانـ
إىل أن التميي ـ ـ ـ ــد السـ ــيدة دا سـ ــيلفا السـ ــيدة بيمنتـ ــ ،تيكس ـ ـريا يقـ ــم عل ـ ـ أسـ ــاس بنسـ ــها
فحس ـ ـ إمبـ ــا أيضـ ــا عل ـ ـ أسـ ــاس ـ ــقها كـ ــامرأة تنحـ ــدر مـ ــن أيـ ــول أفريقي ـ ـ عل ـ ـ يلفيتهـ ــا
اتبتماعي اتقتصادي .
 5-4فيم ــا يتقل ــق بادع ــا مقدمـ ـ ال ــبالغ دبوب ـ اؼب ــادتني ( 9 19ج) م ــن اتتفاقيـ ـ ب ــةن
الد ل ـ ـ الط ــرف ت ــتمكن م ــن ــع نظ ــام يكف ــ ،اغبماي ـ ـ القض ــالي الفقال ـ ـ م ــن ت ــوفري س ــب،
اتنتص ــاف القض ــالي اؼبناس ــب تالح ــظ اللانـ ـ أن ــو ي ــتم ازب ــاذ أي إبـ ـرا ات اثب ــات مس ــرؤ لي
القـ ــالمني عل ـ ـ تـ ــوفري الرعاي ـ ـ الطبي ـ ـ للسـ ــيدة دا سـ ــيلفا بيمنتـ ــ ،تيكس ـ ـريا .عـ ــال ة عل ـ ـ ذل ـ ـ
فءن الدعو اؼبدنيـ الـر رفقـت شـبا /فرباير  9110مـن قبـ ،أسـرة اؼبتوفـاة الـر يبـت فيهـا
بقـ ــد عل ـ ـ الـ ــريم مـ ــن ادعـ ــا الد ل ـ ـ الطـ ــرف القالـ ــ ،بةنـ ــو يتوقـ ــع يـ ــد ر اغبكـ ــم سبوز/يولي ـ ـو
 .9115إ ــاف إىل ذل ـ مت رف ـ طلبــني لـ ـ ” “tutela antecipadaىــي آلي ـ قضــالي يبكــن
اللاــو إليهــا لتانـ التــةيري يــري اؼبــربر يــد ر قـرار قضــالي .ىــذه الظــر ف تــر اللان ـ
أن الد ل الطرف أيفقت الوفا بالت امها كفال اابرا ات القضالي اغبماي الفقال .
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 6-4ت ــدرك اللان ـ األ ـرار اؼبقنوي ـ ال ــر أؼب ــت بص ــاحب ال ــبالغ ب ـرا ف ــاة ابنته ــا ك ــذل
باأل ـرار اؼبقنويـ اؼباديـ الـر عانـت منهـا اتبنـ اؼبتوفـاة الـر زبلـ عنهـا أباىـا تقـيش مـع يـاحب
البالغ ظر ف ؿبفوف باؼب اطر.
التوصيات
 - 5ت ــر اللانـ ـ ال ــر متص ــرف عم ــال ب ــالفقرة  0م ــن اؼب ــادة  4م ــن الرب توك ــول اتيتي ــاري
ــو اتعتبــارات اؼبــذكورة أعــاله أن
تتفاقيـ القضــا عل ـ صبيــع أشــكال التميي ـ ــد اؼب ـرأة
الد ل ـ ـ الطـ ــرف انتهكـ ــت الت اما ـ ــا دبوب ـ ـ اؼب ـ ـواد ( 19فيمـ ــا يتقل ـ ــق بـ ــاغبق اغبصـ ــول عل ـ ـ
اػبـ ـ ــدمات الص ـ ـ ــحي ) اؼبـ ـ ــادة ( 9ج) (فيم ـ ـ ــا يتقلـ ـ ــق بالوي ـ ـ ــول إىل القدال ـ ـ ـ ) اؼب ـ ـ ــادة ( 9ى ـ ـ ــ)
(فيمــا يتقل ــق بب ــذل القناي ـ الوابب ـ لتنظ ــيم أنشــط اعبه ــات اػباي ـ اؼب ـ دة باػب ــدمات الص ــحي )
بــاتق ان مــع اؼبــادة  1مــن اتتفاقيـ الــر تقـرأ مــع التقليقــني اؽبــامني  95 91تقــدم التويــيات
التالي للد ل الطرف:
 - 1فيما يتقلق بةسرة السيدة دا سيلفا بيمنت ،تيكسريا:
تقــدمي تقويضــات مناســب دبــا ذل ـ تقــوي مناس ـ لصــاحب الــبالغ ابن ـ
الس ــيدة دا س ــيلفا بيمنت ــ ،تيكسـ ـريا دب ــا يتناسـ ـ م ــع يط ــورة اتنتهاك ــات ال ــر مورس ــت
دىا.
 - 9توييات عام :
ــمان حــق اؼب ـرأة اغبصــول عل ـ يــدمات األموم ـ اؼبةمون ـ تــةمني
(أ)
الرعاي ـ التوليدي ـ اغبــاتت الطارل ـ عبميــع النســا بتكــاليهل مققول ـ سبشــيا مــع التويــي
القام رقم  )1666( 91بشةن اؼبرأة الصح ؛
(ب) ت ـ ــوفري م ـ ــا يكف ـ ــي م ـ ــن الت ـ ــدري اؼبه ـ ــرب للق ـ ــاملني ؾب ـ ــال الص ـ ــح
ت ســيما بشــةن حقــوق اؼب ـرأة الصــح ااقبابي ـ دبــا ذل ـ حقه ـا اغبصــول عل ـ
عــالج ط ــي بي ــد أثن ــا ف ـ ي اغبم ــ ،الــوتدة ك ــذل أثن ــا رعاي ـ التولي ــد اغب ــاتت
الطارل الوقت اؼبناس ؛
ــمان اغبصــول عل ـ ســب ،انتصــاف فقال ـ اغبــاتت الــر انتهكــت
(ج)
فيهــا حقــوق اؼب ـرأة الصــح ااقبابي ـ تــوفري التــدري ؼبــوظفي اعبهــاز القضــالي إنفــاذ
القانون؛
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مان امتثـال اؼبرافـق اػبايـ للرعايـ الصـحي للمقـايري الوطنيـ الد ليـ
(د)
ذات الصل بالرعاي الصحي ااقبابي ؛
ــمان فــرا ب ـ ا ات ماللم ـ عل ـ الفنيــني الصــحيني الــذين ينتهكــون
(ىـ)
حقوق اؼبرأة الصح ااقبابي ؛
( ) زبف ــي مق ــدل في ــات األمه ــات ال ــر يبك ــن الوقايـ ـ منه ــا ع ــرب تنفي ــذ
اؼبيثاق الوطرب لت فـي مقـدل فيـات األمهـات علـ مسـتويي الد لـ السـلطات امليـ
دبا ذل إنشا عبـان لوفيـات األمهـات األمـاكن الـر ت توبـد فيهـا بقـد سبشـيا مـع
التوي ـ ـ ـ ـ ــيات الـ ـ ـ ـ ـ ـواردة تقليقا ـ ـ ـ ـ ــا اػبتاميـ ـ ـ ـ ـ ـ بش ـ ـ ـ ـ ــةن الربازي ـ ـ ـ ـ ــ ،ال ـ ـ ـ ـ ــر اعتم ـ ـ ـ ـ ــدت
 12آب/أيسطس .)CEDAW/C/BRA/CO/6( 9114
 - 6فق ــا للفق ــرة  1م ــن اؼب ــادة  4م ــن الرب توك ــول اتيتي ــاري ت ــوي الد لـ ـ الط ــرف اتعتب ــار
يضــون ســت أشــهر ردا يطيــا يتضــمن
الواب ـ را اللان ـ تويــيا ا تقــدم إىل اللان ـ
ـو آرا اللانـ تويـيا ا .كمـا تطلـ مـن الد لـ الطـرف
أي مقلومات عن أي إبرا يت ذ
نشـر آرا اللانـ تويــيا ا ترصبتهـا إىل اللفـ الربتفاليـ يريىـا مـن اللفــات ااقليميـ اؼبقـ ف ــا
حس اتقتضا توزيقها عل نطاق اسع لنشرىا بني صبيع قطاعات اعتمع اؼبقني .
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